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لرصتنل!ممقابخغنمرا%%

ضطك!

حمدسهدناللرساينأثرتعلىوالحملاموالصلاة.المالمينوبفهاطد

جمه!ن.أوصعبهلهآ!وعلى

و*-فى:

الف!رىالإنتاجايلائمادكاملم5قطويرفىءاوةارصا؟"ذ..فإن

ى-أساسيةبصفة-ادمم!معلمممهةأنذال!.والمحاصر*أطديث

مهمةا&لونزاولولقد.امقليها،لأدلهالإعصلاميةالهتاندهن،لدفاع

هينتجاامنهاقفعوادا.سلاىال!التاويخ"لواأذءةمية-لال!ائدقاالهنءناعأك

ا!فرة.إوأللاحدةضد:والثاق،ندامقاافىالمبتدعةضد:لأولا.سا--ين.أ

كلفرن!تالطروتولكن.الأولالاتجاهقبالسيرال!معلموبدأ

ات!ممتالمجالهذاوق.الملاحدةضدالدفاعجهودمبكرسواأنآلمسمين

أصاسيتين:إستينج!ودم

مالخواأممنوكان.الإطادةللذاهبضدالدفاع:!الأولىالسمة

-الانلطبيميةاامدماولهتتنانأيمكنوكلوما-اشمكنجودباربتملقءوما4ب

و-وداثباتكلبهايىةهاناشااطادةأد؟ئناتبدرا!هةيتعلقجاءتباوه

به.ؤتبطالقالمباصطمناذكوغير-ال!صاخ

اطمم.لدىا)-لمباعفاره؟كجايوناقاالمظق!اذا:اخافي،اا&مة

،واض3ودصتظ!رةلمالإسلاىصكرا).رك!-شالوضععذاست!روا

باتجاهيه،عليهماهوعلىيدرسالإسلاىادمملأمعلموظل.السإيلءذافئ
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النحوعلىلللاحدةوفهداالبتدء4ضمدالإصصلاميةئدالعقامنادفاعوهما

.بيناهاكى

رت3و!أ،الإنساقال!صكرقها"لانغيراوأ!دثاطديثسالمصو؟ء

اطأعهاعلىوسيطرتلأذهاناوشصخات،اطديض"يةالإطاالمادالمذاهب

نءق!هوءأءثسالتاعمعالقرن!منالثاقفالهمهقالإعهلاىأالمافيبكا

.لآنا-قايئسالحثالزن

علإ4القا.ءونيركضأندون!ذاحالةءلىا-تمرالكلمعلمودءن

لدلىونةوقع.يدط!اثم!"ئيثاطددىلفءرالمااأهذج!ةإواكةصرقتظيم

يواحىكلكلتحديثةبثذاهببواجهونأنهمفىويت!ئل.شديدإثم!لفى

فىءالإسلاممحلقيلدصتد!اضخحةجهودورائهاومنواطياةالف!عد

منطه4بحركةالمسلينمنفيهإلنقا!الذىالوقتفى.وتمضهـيماتهعقائده

.الشديدةا)تياراتهذهلمواجهةالةدربنفس

.مشاعرىوف؟رىفبياوعشتضديدآإحساس!بالم!ئسكلةحسممنأوكنت

لقداإليهالسبيلكيفولكن.أدائهفنلاإدواجبابهلىبأنفشبعرت

الذىقالطرإلىوقعالىسبحالهالثههداقأنإلىالمنم!الهكثيرآهذهأرلىى

ادصآ.علمعليهطلقثأنيمكق-ماهوالطربقهذا،!يحطربقنهأتصورأ

أمماء،منطيهيطلقانمايمكنأو،الكل!متج!ديدعلمأو،المعاءس

مهجواتباعالعقلبةبالأدلةال!!ملاميةالعقائدعنالدفاعمنهالغايةطريق

اعلصمةمليهلايمترفى

افىتدعةضدالدةخ،ماأساسيينمنشقينناهكوال!مءلمكانولئن

الإ-لاىادكلمعلمبدأولئنوادكنرة،الملاصدةضدوالدفاعئد،الحقافى

ضدبالدذاعالاءخمامكانولئن،ذفىبحدالثاقالثقوحاءالأولبا)نمق

الذىهوالملاحدةضهدالدفاعفإن"عنهالاستغناءلايمكنهامماالمبقدمة

اصمببين:الصصرهذاقالكبرى!الأميةبحقلأنينبفى



-يودكبيرةفيهبذلتالمبتدمةضدالدفاعأنهو:الأولاصإب01

السهيل.هذاقاطقيستهين)ح،؟فية

بقمهرروعضيفةالإسلامضدالآنةالف*راطربهوأن:الثاقوالسبب

بشتىعهأخرىأيديرلو-ياتو!!لالشوكتها-!مصالوإرائها.من

وا،صائل.ألطرق

اعلطرارا-فمامأ!طوقوفتتحدودعمافرأن!ربالج!ودفإنثمومن

الإ-لامهستضلعنفيهي!ساءلأنيككنهـوقفقالآنفنحن.الإسلامعلى

ظتهىحتىالفرع!يةاعللاةاتننحىأنة!يجبلاىونأويمونهل،برءت

ةصفةالإسلامعناظطرئجندأنو!،الأساصأعتبرءااشاإثمةامن

!أساسية.

المادىالف!رقالمتمثلالملاحدةفكرفمدالدفاععلىهناركزتومن

بهود،ضوانتحتكتابفىالطريق"-ثاوإدأت،اطديث

مطاهرفيهمرتت.،ادىاكيار!الاطمقاومةفى)لمحدثيناددين،لمة!كريئ

كا،و:يوعهوجودهإلىأدتألتىوالأسباب،الإسلا!امالمافىالإطاد

الممثعكلة.ملاجقالنظروجهاتبمضعر!ت

الآن4ةتةدمأاتىاكل!ابىقالطرعلىالتاليةاظط-وةوكانص

لأولى:االنطةأساسيتيندقطتينءنوتضطاق.ألمشكةق.طرىوجهةبينلأ

بطبيهةتةهاق:نيةاثاااخةطةوا."خهاخاثةاأوالمملأمعلمبوظ!يفةتنحلق

به.تعاجأنرنبنىالذىوالمنهج،الآنالمطروحةاك!طلات

01ءنهاخايةاأوالكلامءلموفيفةو!:لأولىالانقط،ةالفسبةمافأ

تجعت،لافوالأدلة،الإسلا.يةامقائداعنالدةخعلىغ!تاافاية،فإن

.المجالهذافىدلوهبدلىمنض

المطروحةا،شكلاتطهيهةالمتعلةةو!:نيةالثالنقطةلضسبةباماوأ
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دت!ورةم!ك!لإتنا!رت)ةول:فأقولبهتعاجأنينبنىالذىوا!!عالآن

عرتت،.ةدقبلامو-و،ةا)شكانتوالمشاكلاثقبلمنمطرو-ة-ممنلم

ادكلامأ!لمكل.ثابهءو؟ت-ا!ىإن!جاةإنهذأوفوق.أخرىبطريقة

يلزمثمومن.الآنمهلمةيرأصبحاظصممنمسلاوالذىكانقبلمن

اكطووةبملات11وتناولررةالجدللش!لاتبالنسبةا!نا!باالجمدبذل

منهجا4كاذلأى"لىنلإقأنءلمينايفرفيمماحديمةمحالجةمنيناعهجمابما

اطسيعايهيحترضولاناحيةمنالمشكلاتذه5وطبيمةيتناسبجديردا

.أخرىلا!يةمن

ال!!ملاهـالة-؟رر15ازد"ر"لمةابان3افأالأفدءونالكلاموعلاء

.ذ!لاحالواتد

هين!!طبتلائمءواقفئ"ابازوقةواهاتناورإكاللش!كلاتلنسبةفبا

فاةفى-.بذلأىثخماقاحلاماءلمقالمغجوتاريخ.تناسبهابمنامجوعالجوها

ع!يا"والتىلاولإلىو-ل-حتىوالإضافاتالتهديلاتمنل!يرضضع

.ظروفإسببالإصلاىالةحرجمدعندماإلافيهالتطوريقفولم.الآن

علإ4.طرأتالتىافمعف

يمقن!اأأكأةدالنىانطرابرجهةاإصعكلةسأمرضةلمإقذ!تقررواذا

أة-بةاإأوالممارو-4ل!ثكلاتإالشبةعهواءقولربدايةتكونأن

به.نعا4الذىللنهج

!صاطد!ثا"دىيفكربالنسبةالمطروحةالقفهاياأمأنظنىوفى

اهـوس،فىالموجودوكلحصر،المحتلفةمذاهبهبينتجمعالتىالمامةعاته

.الإنعانتوجيهفىيئالدمحىلاملماوإحلال،اطواسفىالممرفةوسيثهوحصر

.اكلاثالةضاياءذهعلىأسا-يةبص!4اهتماىكزسأ.إتوجماعاأفرادا

هذءلمعالجةالملائجافهجأنأعتقد!.تمشكلمنعغامايتفرعويض

المهرفةوسيلأوأن،المحسوسقلامن!صرالموجودأنإئباتهوالقفمايا
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!وجيهقالدينمحىلبحلأنلايمكن3ااوأن،اطواسقلادنحمر

ته،ذااملماإتائجذلأءكهقمسةءينالمةهذ.قفشلهوإثبات،الإنان

بهلدىا،-لموالملاصطة؟ال!رلى5اتائجاالسرالمهجتطبيقثمرةنتالثىكا

جميمما.ثينالمصالمادثين

طهجتانلناتح!!رلأنيم!قاظصوممتاةشمةفىالمنهجهذاوبثطبق

:هامتان

برمته.المادىص!رالةبطلانبل.الثلاثالالقضاياهذهبطلان:أولالحا

.للإنسانالإسلاىبئادضرورة:ثاليتهما

التالى:الوحهعلىبحثىفىستفقد.المهمةءذ.ولت!قيق

لأسالى5.كزاأهرضهإأنأري!الذىالمادىالمذبرف!29-5

الأساسية.دعافأنهاأتفالتى

فيه.الماديةالشاءسبيان-3

من!-ا.ومناقعتهالف!رثةالناحيةمنقيمفبيان-3

.الإسلاىاالماقؤهأديان-4

منه.الإسلامموةفبيان-5

علىكزأال!!ملاىامالماقالمادىافكرالأؤأعرفىعندماةىأءلى

ولأن،الإسلاىأالعابا(لنسبةثةلمنيمثلهبماالأزهربلدصلأنهامصر

إلىوظلتنتوكاال!برىالإصهلاحطركاتنام!منهامصرجملقوجود.

إلى-والإصهلا.ثةب،الهرابلداناءقللأخير،أم!سبةاشحاعصي!زاليوم

الاستمماو!تنتكاسعندما55-ولأناظلافةمقرنتكاالنىؤكيا.بحا

ق"!اويلوقتمضتلمذاهب!آاترويرجاإلى-بيمالماديونوجدالبريرطاق

مثليفباكىكانامماقااطمتحتاماالأترىبيةالمر!بلادنتحينكا



الأف!رعلىضنطاتىاىافر%ااطعقىتأواطربمت"!ذه

عامة.بصفة

وحم!ولىالماديةاطركاتمنهأهلهـثيرمماءرقإلىمضافذللاكل

.الفكرىتاج!اإمنعلىكثير

وهوتفثاءررالمادىالف؟ر،هوناصتواارسالةءذهواخترت

ةمممة.وخاتمةة!هول؟قيوثماغهيداوإقدتاذه5وضت!ا،منهالإ-لام

وحيةوالىالىوحرضاقضأذىابمهناعاإيةالهراالغةقؤداأوماديةمادة

دقلأنهدالمعقهذااكتسجتا،ولكنهماالمموموجهعلىاطسوراءوما

أد.أناللازممقكانهناوهق.بيةال!راالغةإلىاطديثالمادىالهكر

رالمادىلف!3باإقصودافيوريديم!قدصالكمتيننينبهاالمةصودهـتحديد

لفءرباالمفمهود،مفوانتحت-المقدءةبمدبتميد-تفبدأ.اطديث

اطديث.المادى

الإنسا.لىرالفا3علىوإ-هـطربظثرأاطديتالمادىال!-كرولماكان

ءاتدءة،نوابهةؤكلأا)فمهل)نكادةة،ت15ءقدوبسباأللالذن؟ةلطفرة

الة-كرسيادةأسبابعنرريث41ة!يهنناو)ت،اطدبتالمادىالفكر

.اعالهسب!ذاأ!اطتالنىاظروتوابئالدلينوبينهاعاهسوااطدبثالمادى

الأولاففاق4؟فرض"بدأفداطدت:المادىالذءركانولما

افر!ية.اوالواقميةأالوضهـميةئأساسيةبصفةعثهـمقث،التام!حا)قرنءن

فتدلااقالأاالىوحىالفءر6،ءنابدبوحدهبا!يدانؤيستألمولما

حمأوالىاةبروااراتمار01اةاو!يئا)تاريئهذطفاوذأناللازمءنكان

اةصل،واا)د،كفيىلدوا55-ل،بهتوانقالثااتمهلافقدءقدت.ا.لىلأاا

اكأاصلأن!ا4بالواتهواصتت.،الواقب،أوالوتهية"بمنوانلثالثا

،،هيبلممظفى!"لألماال!فلمم!ة،باهفتوا.ذيظبمدةلميماالفكرب!اصطبغا
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،الجدل"فءرةمنهاوبدأتناحية4قالوض!هيةمعالمجالاضسمتلأنما

.ة!دهافا-ةاتا."ظمفى،ي!ل5،ثيرتأق5ةضلا.ىأصناحية.ءن2

اثاقااة!هفافىوحد.ا،يدانؤا-تأثاطررالمادىكرالملةو)عن

...ةتةةو%ود-ةا:ق.قشتياديمتأ41!نهذاقنوكا،?شرالنالقرنا-عن

،وح!هاطسإلىاكخد4واإلا-طبةالق!رشهجفىإ)يهاالمارثقبحصر)محنه

ةار-حانئع-ةواأقي.يخيةااطقائقعنقئلىأنإلىذ!ءبه"لأمرابهتطورئم

وحيدإ"وا،لا.-طةعن!جا)دت!روءلىاساطو.لىامعتمدظلو)!كنه،ةةط

-.قكان"ةاومن.ةاظبرا)قضا!فىوصصوء،اماعخةاالممرفةإلىيو!ول.

هاتين.ءرحل!تيهقالمادىبالفكرخهتمأنالازمءا

عشر،التاسعالةرن.قالثالىاةم!فاثصخاتا!تىاللرحثهةبالتسبة

"04صةا،1و،ابملىاافلالماوصماعرت،التطوربنلرية،اءةممت

تؤألأنه!اكطوو،4ةظر،اهتممتمماو!.اعلامسا)فصلالاوف!ت!

واضع.تأهيرآادةإفةقالإأ-االةصكرةروعءق

هاثيرئأ-تمراونهلمةكا!اأ-ال!اشفاتيضآأان!لأ،لماركصيةبرا،هضممتوا

رتب!او.15.رو-ي!ابامنمامثرتا-خأاكأاس:إنهاالقولومجن،الآنحق

.ادواءعلى

با،ضهية5و،جما.ت"اابرا"ةههت51فةور4فياثااللىر-لمةلضسبةباو

هوالساعادادسافصلينالهماوءمهصهت،المنطقية

اءالم،اأنحاءشخقأترإيةاءالاتءلىلؤ-13فرضتالأولىلأن

الأ-5إلو؟ةوصءةولفءوقءلىواظثيرآتأؤتأإنمااتولاويمن

يئ.مثر511اقرنامنلأولا2لىاإهدوخصو!،اهنةالى

ن!ثل.ماصرةفيةفلسهمحاولةلأنما،ا:طقةابالوضمية"واهتممت

مين.تابوتوحواحةبسالمادىصكر!!لة

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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-"اعلاع!ة!اتهاطدبثةالمادلةالمذاهبءذ.منلكلكانوإذا

ذالصأجلومن.،ءةساتجميمماتجمعهاف!!ا-صهنهاقعنها"و!دثت

،،منهال!!لاموموقفاطديثالمادىا!ءر،اء:واناالمامنالفصلعقدت

.مغاالإسلاموموةفا"امةاالسماتهذهيهوتناولت

.بالقيلمذاا)ماء"فيانتااأ!لى5ةديهاكزتا!نىا.نمةاعلا:أضيرآ

وأءررقاقلا-وقلثءربااكوجهلابد!نالمجالءذانجاوزأأنوفبل

الهندصأتىاذكرباوأ-ص.الكتابهذاإخراجفىعاونوا*الذيئ

ط:طا،-ا.مةارراعة!ء،لكاهبىيلدرسءخماناوركبمءبدءبدالوهاب

منبدولا،الدبئأص!ول!طيةلأساءدإرررصاالجلأءدالأسناذو!دين

أءولع!يد!طيةعبيداهزيزاءبدكتوراالا!س!تاذاةضيثهخا!ى!كر

.بالقاهرةاديخا

عتطندوشى.د



اطداثأ،ادىيمرلةباالم!صود





الف!رعدبدمنلت!كنلكلوالمادبةالمادةمخددأناللازملمنانه

نأإلى،مادى،و،مادة،تحديدعمتىأ!4وؤجع.اطديثالمادى

الغربوق،الإمهلاىاثسقاقالماادواداشعمالقيسميعالاضطراب

يطلمقونالناسمنأ)سوادأن،فيبمدأ+خوراأ،يلاحظفثلا،المسيرى

صتععلىو،قبلالمالبرحعنايةكبرأةمنىالذىا/لسخصعلىمادىممهة

فهو.أحدآمحهليمضسكاخاساالىبضىءبدهيمدولاصورءابكلالدنيا

ي!تمأندون،كا"ذ!سبم!3واروحانية.....وءوناقأوءوبخيل

يانهالأأوالثهئاوو!اقأوالمادى%د"با

ليسكأالمهبهذاالمادىلفظمنالناسالسوادإطلاقأن:يضماأويلاحظ

الإنبليزيةالمغةفىمح!،!ول3!طمةخمتفقوهوالعربيةا!غةق،ألمص!ل

،ابامثرواالماهامبمادةالفمكةقحنياناالتينالفرنسيةرايغةو!كلمةهع!8،!لأ

والموفل.مادةل!ئلاأو،صاطليلوالمسفئالأء!قوالملبسالجنسيةوالاثمهوة

.ماديا)؟،يسىالملذاتهذ.ق

كانمنصاءلىو.ناخرباقالىيبينيئالدرجالين!على،وانبلز،

ا؟-بةالاذائذقومادىمادة3!ىيصتدم!نلأنم.مرةمنكثرأ

.عامبوجهاعللقية.وارذائل

دثة15ومادةسفكالكدشافىيشيعلذىاالاضطرابمدىبتبينهكذا

ايفطين.بهذيئالمرادالمحنىنكديدأمحيةوتثضح

إلىأ%رى.رةواهود!بيةامراأالغةقأص!ا"منأولاولنبحث

ولاسماااله،مماجمإلىرجحت):يقولحيث،صأحمدكتورا"

(نجان)آبريل5"9عدد09-8صدوبجم!اظر)9(

.،"99ت
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.اطدثثبمضاه،مادة،لفظالعربية4إةاقأ!دفلم،العربلسان،

بهنمدماو!ذا،أمر!لىبهليما-تينواالناصبهتمدماو5:اددواوالمادة

المعابم."ذ.فىلهوجودفلا:المادىلفظماأ،عتادمنالجيش

فيهل!س،4الهأصولبينمنالأولالأ!لوهوا)-!طريموالقرآن

بردالمالفظينأنءكأفطتا)ذ3رأهـللتو!مأ.مادتةولامادةلفظ

.()1(مهولالىأحاديتق

هذاو.ألمروحبلالمةاكأالمه:يئالمذرعتدتكأ،مادة،لفط"إن

وقسم،مرق:قسمففيإلىالوجودةصتاكأاا)قدي!4الثنائيةقواضح

وأسق.أجسادآإرقاوعلى،الأرواحالمرقغير5لىوأعالمقوامرقفير

وفم،مرق!سم:قصهينبذلأىالوجودوأ!بحمادةلفظةبمدة؟عليها

الطبيعة.وراءماالثاقوعلى،الطبيمةالأولمحلىأطلق!مابمدو.مزقفير3

بفمآ:أةصمينجودالىنجحلت،الوجودفىاةناة!يةاالمتر)هذ.لأدياناوأقرت

الواحد،وبمضالثهوهوبرقئروقمم،الخلو،توهومرقت!م

.واروح،والنار،وا؟نة،الملائبهة:مثلالمغيبةافلو،ت

فوجدتأملارمانقديممننفسهقالثنائيةهذهالإنهانواكتدمف

محسوسكيروقسم،ابىدهو!وسقع!م:د-مينمنمكونا4لقيص

اكتشافعلىالأد،ننهساعدأوقل،الأد،نذلدعلىوأقرته.الىوحهو

تبحثأزما!انحتلفقذلكبمدالفلسفيةالمذاهبتوجاه5اثنائيةاهذ.

بالفكر.اةفافيةارزه5صدقفى

المادةبوجودوأ،وحلىوابىدابوجودواةعترأا)فلاس!"اختلف)

ها-ررأيرنقدقاضنافوالكنهمو،سالضةوأا"اهقلوأاةعرافياجاالىو

.2((ةالآضرالى

،8صبقإصا1،مرر)9(

.39عىةق"صاا-درا)2(

http://al-m
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تكلترا!،افر!مةابمشوة"طدةثالمالهدتل-كأئما6فعلوااهذوظل

بحافهبرعرأكانالحلملأن.لإ-وثهذهالماديةوصبفت،الملمأمامأروحية

املية.اللىناهجيخضعلانهلأ.إطىيعةاماوراءوقي!اهلاالطبيمةق

من؟ظركثرو!.4:ارلى40دث111ته!رزأارزىاأ)عهخمنتصارللا4نتيرو

-تصبوأ،دةالماءيرفيهونيرلا!بواةأ.بحتةدتةمانظرةلوجودالملاءإلىا

المادىالجممماتوإذا.المادةءفاتمن"صه؟إلالدشتدظر!قاباة

ن!كرواوأم!تاإن!رآاروحا*روفأبذاو.طبعالحياةاوصن"!فا-،تتما

نمبأ3ةووصمةكاأاالدثخيةالطوا"فعليمثارتهناومن.الثه!وجود

.مادى41ةأ35آءذوو!!تماديون

المستمهلمتين،مادية،و،مادة،لفلتىممنىنت!بينأنأةط!يعهناومن

ولاق،الغةمما-مقأصهللهمايوجدأوإن.امربةااالض"فىءديثا

إن!رقفصلاننهماأفرى.!كيئالت!النبىأحاديثولاق،ا-مصربماالقرأن

تبيترامقلومااأو،اووحأو،الإلاذلدسوأءكان،كلهالطبيمةعاوراء

المز8والثمرافي،الإلمىالو!:مثل.أحمءنبمذاالاءتقادهلى

.ثاءالأاعلى

منماتحملاةج!بيةامراالغةإلى،ماديةو،،،مادة،الفظةانتقلت

الزجمة.طرةقن5مراتىاالوجهملى.مان

على8مادبة5و،مادة"لهكلنىسنىمخدبدإلىومصلمناةدكناوإذا

اطديث.المادىاف!!لحرأ!ددأنءلميتايبتىالن!وهذا

وهيخةمارةباطماإا!رفة،ظر؟را-،مرفطةالمادى1)ف!كردو)-4إن

ا،و-وداتوةة".قههىو،لهءلازء"ة5إ-ية-آالمادىاف؟راآنةبار51على

.محسوسغيرأو،محسهوعمآمنهاكانماسوا"

وتدرص،طالمةالةاوءيرلا!رفةإلمةالةااطتا؟قتدرس4ا-رذاونطرير"

ةإزاءنيةالإزسارفة1،5ءندهاتقفالنىاطدودكبين،لدرةبلةالفااطقائق
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معارفهالىا،صولقالمما3.قكانإذامما8مهلمأفتتناولاطقائقهذه

فقط.ؤجبحيةأو،!ب"

تلانتكا-واءالإورانوالممرفةأيضماوسيثهالمعرفةظريةوتدرس

مقلاواح!هوأ،ء"امقلاو-اوأ،مالها!وأ،ءملاوأ،ءمصاسيثهلوا

ق"فوةدممااللازء،41وهلاثإوررة"اظرثةندرسكذلد.وإلهاما

.الإأ-ان)1(فىلأمرفةقوى

مأاءةلىابرالإدراكا؟نةلأدكون-إعألمقةاالهصةة-ولوالتراعإ

قوأدوء،اعالتر؟واعأأقدممن-؟،وميزا4ءتباطسىوالإدراكاطس

ادرفة.موضوعطبيمةنبجا.قالفلسة،فىؤأ-دوة،الفكرتا!يخ

جانبفن.سواءحدهلىالمو!وعذللالب!خا)ماملةالذهضليةوالملكة

هذا،طساقائلىناوع!سا؟زقاد!ىءلىبالمقلالقائلونوفعلموضوع

اك!ورأتالأولىتلالمدرسةكدتأفقذلذهنا.فيجامنماأ.تيباالص

الإحساسحالاقالذهنانإلىالأءرىالمدرسةذهبتحينعلى.اتركيبى

هذاوامتد.بهااظاص-جلهاتكتبالأيفبا?ينفحلفىلايتدخل

اقوص4.لضرورةكيدافأن!د!كةؤق.والمجتمعصالسلوكمساإلىالتمارض

141-ات-ءفةحالبإلىانحيازا"بحدأ%رىجهةومن،ألمقليةبالممايير

ءتابلقتحقية!افىخة.4باث-مهيةخصا"صمنذ!يرممحبوماالدينامية

إينبذلاىثمببم"فمةنجدالسياسيةالناصيةومن.اعلالضالفكرتباعد

3،كوأ.اتةدمواترركج!وايةطراعمارةألونو،اخنظبماونيبا!رصابأ

."()2(فلسةيماأساسماتهورةاالفردلبمطامنانخذوايئاك

ادار90،صء*بكلرر.دا-ديناىمف؟..عندالصرفةظرا)9(

.6691-فةنيوو.وكر-،لبففئ؟المصر

فهاهوالاهادؤ5أ-ررم:وو4ا.رجة.بوىفى-ونءنأ!ةررلبحث)3(

.0699سنةالعر!يةل!3إحباءدار0691ح!ا
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فيهئؤؤالذىامكلابهذاالمعرفةفيظربةالمادىالفكروارنباط

نتساآوا،ممهالوجومنالإأصانثءو!الإؤساليةالمهرفةفىالأبحاث

ماديةإلىمذاهب!م!آوانقسا،وووحانيينماديينالىأ!ماسيةإمهفةالناس

اءتبار:علىإيةلأوراالىرفةصهاصيتالفىلأدواراقالبحثبقنضىوروحية

أوربا.فىلمحاوؤشأاطدبثالمادىممرالةأن

المهرفةبإزاءالأوو؟ليينموةفأن!لىبدلناالم!وبوالثاريخ

الةءرقثاتالأولى:و؟لجممت!نبدور-!نارجبردصوبازاءالإأم!الية

ا)ف!ركانتبنالدوروكاتا.الم!مصحيةباورأفىء!ثات4فيوالثا.الإةربق

ءى؟قيالثالدورةوا.مادباصس!لياثمكانءةليا3،نثجديةيالأصاولأنج!ا

واهمامةا.اطددثدى111اف!ر12ظاقارفاا)شسلأ!ا،تههناالنى

فىؤثأعناءسهلىت!ةوىأن!مأساسعلاالادكونلنالأولىبادورة

اطدبثة.المادبة

د:خة-41الماديهجذورعنبرثا!طونأنبفدىلالهاتهرضناو

.اطرر؟ثالمادىأة-ءرباالمقصودفيددأا،نو-ش

لو،فير.ءنتمنرهاشا4!طابرموم1)0و%4ملىالدىا)فكران

إلاالمادىيهر"ةامة110بادمةمهإؤساألىبالإضافةالحديثدى111الفعكر

.امموماوجهءلىمادىف!كرمنقيلمهف!تتواةرلمبس!ماتعنهيمتازنهأ

ولينإينهونقارن،احديثادى111ال!كركليزاتصصنهيمنهناون!ن

.4طامم!اةقاالمادىالفكر

جمةالدزءم-!ءلى-ز!ةومكااةأتتمجمةلأةررالماد:ةهبالمذا!كا

ونهالمادةو؟ان.لأوهاموااظتوناءلى!تومولاتا"ق4واارأخعلى-

لأنها.اثداإليهاثظرقلااشاأماةةةأاطقيقةهىالمادةأنبتصورن

بقدمه،الأرشيهسبالمادىة!كان،محدودمكانقومحصورةء-وسة

!ف!هـ11،دى-2
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ثقلأ.بماأعزتالقحهدةالواطقي!قةص!ذ.:وثتولبدهالمنفهدةأو

نهبأيحسمالاويصفبأذقا3وأحمهبعينىأراهاأو،وذدىبيدىاأدا-أا

ء؟ن،قءمهوراولامحسوساليسنهلأ،المبينالفهلالأو،الكبيرهمار

فلسفةءقلانحزتاف4بحىة.ظرية4ةلمسةيمةالقدالديرةتكافقد:هذاومع

محليه.تعتمدالذىان!جاقا)!ء"وراءما

ا)ملومفهزت،عمثرالساخا)قرنأور،فىفىتغيراطالوا!طن

عشر،النا-حالةرنقلمحتهاوبلفتوندمحتاهقول1اطدث4"يةاقجر

اطركةقوانين:"ثلا)طهيعيةأو،الملإةالقوا.بنممرةةءم!اوظهرت

نينادوا2آلا،البلعيةنين،)فوات!التىنينالةواؤوصاوالفهوءارةواطر

نءظاهرةصوقفسرمحناتوا)حونحركاتءلىآةطرالتىالكونية

.اور4لوثةالأةلاكاوفىألأرض!لى"اذ!-كانصواءظواهر.

مادةومنه!.وأش!الاءورهاجميعفىالمادةءلىةيمنالقواهذ.قنطبق

الماديةبهاتتص!فالقا)صفةفإن:هذ!حو.اطياةومادةاقيجامالأ

محسهو!ة.لموسةءلتا"قالمادةأنقي!ورونالماديينأنهىثاوحدثقديما

دليلقأىعليهلإيرلقومالذىأالعاذللا،اطسوراءمحافروضاوليست

05(؟)يمنلمادةاظر

الةعرمعيتفقكانوإناطدثثالمادىالةمحرأن:ضحبقمما

،اطواسفىالإؤصانيةالمعرفةعاريقيحصرنهأفىالهصوموجهعلىالمادى

:وطأساسيتينم!تينقءنه!كتلف"أإلا.ادصسق41وجودوع!مر

اطديثة.اتجريبيةاالمذاهببراث!أاطديثالماد.ىال!بهرإصهط!خ-ا

.286ص.المفادعباكل.إه:مربنلقرنفىااةءوبناظرعقا؟د)9(

بب.رة،صيحب
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الاكوقكهوء:يةلالمك،مةلينبقواع!كوماالكونأءتبار-،

مادةحقالكونأجزاءمنثىءء!ابثعذلاوجماويانه!رضريانهخه

.ذأ-ط،!لحياة

نأالممكنمنإنه:اطديثالمادىالة!كرعهسبدايةدتبينأنيبي

يمفبرهالذى،بيكون،منذءشرافسابمبالفرناطقي!تة.ةدأدتهمحدم!

بشاؤنتإنكاو.اطرريثةاكجمربربيةله!راطةيقيةتحةا)ةاالفلصفة.ءمؤوضا

8صبرين!،عوأثالأثدىلى5النهفه،قعصرظ!رتؤدأط!يشة!جرببية

.،ليايوجا،و،نمثىةدارررنا&و!رر

الثاقا)نصف!لنىكاننمتىطرققيهطوراطدبثدى111ممراةا!طل

و-درته،صل"باأوربهؤتتأواكوركبرقوهـادكأهـ،ا)نامهعالقرن-حن

.وال!هلاحلالماةقوةماهو!دأالهاءءاأمنص:ير-*

اطدبثة-الماديةأنملىنبيها)ةءن:دلابداب!ءذاءنح!ىاةأنوة-له

و-و.أنإلا-ب!ةا)قدالماديةوبينبينهامروقمنلنةس!اأدءص"ممار-ه!/9

لياقتبينالاكابهضحاولولةد.الةفاعهيلقءىءدبدةبدن!هايلثيه

.اظلاتوجو.وصذ!الهديثةواإاديةديمةالةديرز111بن"الث!،!صه

،إ!ي!ووأو،،طسد؟وقر،ماديةلونم!ارنة،!يلئمبلقيحقد،

لاحيةقعشر-(4النا!عقالهرنوخصو!!-اطدثث4الماديرةو"!ن،،!ية.!مح

مادبةإلىأبمةاقداالمذاهبأةرب،يموقريطسد،،مادةأن:يرى-..أض!

الفرد،اطوهربنكرةالةولقاطدبثة،المادةمعفقيرةوهو.اطدبثلمم

،تروء!يامآمض!اةوزوال4،ن!اثةءالاالىالموالميهثرةكرفيالةولفىف!

قو،مدمإلىيرمهيرإثىءولا،:ىءلامنثىءيوءدلاأنهقورروقى

المح!وساوجودقابا.ءمعارالقولوفى،النائبةالأسبابكاناكارس،لقول

معتفتاوان"دبموةدبطس"راءوآ،اساورقرؤ"511علربق!،رو!!ر

http://al-m
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أساس!عاتضهاق2قئلمفأنهاألا.عامةبصفةاطدبثةالماديةللداهب

إففاطا.بمكنلا

!فى413دبئة-الماديةالمذأهبيشبنهف!:ا)فودةبا؟!اهروللةةبالذ-بة

قأفعهانةترق!طنهاو).الأساش،الأمورق-،بخنر،مثالأءندس

رجهه،نحتلفةهندسيةأشكالذواتالجواهرأنبرى،ديموقريطس،

لئا)ح!قيقأةرقأنالمحدشناديوناايرىبينما.بفىهنبدضهاتيز

أليه-ذب11أفسبةباو،ا)عيماويةصهفاتهاقبتهلثلبعضوبحض!االجواهر

ق!تء.الآصربه!ياوبو!د!ض!ايزولولمانهاةةلاكثرةأالمبىاأنمن

عث!ر.التاممعالقرنقالهيئةعلمفىارأىيثبه

قإن!.المادةتلانىبصدمولاثىء،ق5شىءوجوديمدملقولهلنسبةوبا

.ق!م-ث!ورتصةولاتةئلالمادةانبأ:اذىثشضىااصدتثاالهلمىرأيدمبه

وها-ايا3!ق)-د:تالم1،اإشبه،رثطسي!وةد،نةا:ئبةالةالمال!ر-04باو

الحواسقالمهرفةقطربحمراقائا!نيشبهنهظ:الممرفةأ-بةأوبا

.الم!!صوصقوا،لوجود

المحدف!!نوالماد،اتدماءاالماديينبينصرآ-وهرىةرقوهناك

والتتين*ل!دسافتيجةدية111رائهـم!؟قالوأالقدماءبنالمادأن:وهو

الحلمه!-اتة:ةإتادةيب،الدير"إران!مقالواا،-دثينالماد،!نولكن

.(1)نيةولوكما4لمتقتا

!،3،؟091،19ص،ضبدب!ث،ءاةرلاأودغشوءهة؟ظظرأ(9)

-9،؟0+نة؟.!رافنطصا،بطبه.سيلشبلا!-لةورجموت.ن!2لأ3



لا!ونفصلىأ

الحديثالمادىالف!رءقدءات

اديئ.وسيادةاوسبطةأ!مور

ثوليية.الكااليهفسةظلقيئالدساط،واءثزايز،صرالأفي،

الفودبر4.

الآلى.بالعلمالاقمام

املم.واالديئبينالعلاتجةشقد

.عمثسالسابمالترنفىالأوربافكرأ

ا!دبت.الفكرقدبكارتزأ

الحدبث.الفرقالتحرببىالمذبؤأ

:النقليدىالمقلىأذهباوإنهياركالط

المقل.ومبادةمشر-!ررالنامن

الحس.وسبادةم!الرالناصع4!لآ
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وء*قم-"نيةنساالإامرفةاإزاءإالأوربكرالةإن:قلناأنسهق

إلىمنهقلت"اثم،يئالدءلىبالإهخمادمنههاصبدأتتيه!دورداربالوجود

الذهـكلإن:وةكا.س41علىالاعمادالىءنهنتةلمتاماروقلاءلىالاءمماد

لهاتة!بابهفرا)ةولنة!لأن!:الآنو.+ةخا.نيةاكاالدورةءويههنا

بىالأورالفكربهـاءرالتيالمرا-لتجملالعقادوكامات،الدورةءذ.ق

:دةولاجمالضيريناهيةسااترناالىطةالوسبالهمهورمتذ

يخهالدفىاثدا.نثس5بعادااةرنامنذتحولتاالغراطف!ارةإن)

بوابهلاأئةدتلالآنوإخها،اطديثلمقا)5ا)صدإلى،العةلقالشكإلى

النربيةاطضارةإنبقالأنالأ!حكانب!اور.ال!ثهصكوكمنجدثدة

ثىكتالذىالديئوإن،4فالديئقلاالديرفيةاداطةفىبالشدبدأت

ليداخقاولااكحجرونالجامدونبهتثهبث؟فيهوالد،نيهةصكرأأويخه

.والطغيانالجهلءأودقالمتررامرفاعلىأو

النامىفثوو،سلط"صؤءزهتثومبئالدرجالسطةؤعزعتوقد

نألهةو.الم؟واأذئم،المحفوظالمرفوءلىليدالتقاءلىثارواومجرواوأ

وب!اصة،لأ.وراجمبحفىفهموحد.عليالمقلواعتمدوا،تقدرونةءر

للهل!ها،يئوادنياالدصحابمنأال!دطانذوىدءوىعلىصورآمةكانما

مندا!ةلهب!مان!ىاحتىبالمقلالإيمانإلىبالديئالإيمانءنارأىذوو

اطدبث.با)5!بمانالإالىقلبالهالإبمانمنفتحولوا،حدود.

اخطرةاءقيلوحكاواصررآشيئمالمبالهوالإيمانبالعقلالإيمانوليمى

من:ىءص4ةبف!هونأنمو-بوا،لعةلآمنواالناسلأنالماجثه

عليهماختلطتفرا،.والبراهينا،)قضاياعارين،.ومنوالقياسأةطقاطربق

قىولواإلمغيباتءنفف!لابا!-وساتالملمدونامقلابموقصرالأمور

نه5سةرربةير!ثلمفلا،اطدةثالهلمجهودءليهائواوواط!يةبةالت!رإلى
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.)؟((وبواكجراطس

نأالههمورمنعهسقاطسأوالمتلأوالدبئ-!يادةمهئولإس

،تراتالةهذ.منفترةأىطوالوا-وررأ!ءلىمتفقونبرهآافكويئإ

:با!نرالن!كر!ر"شختفق"ذاوةوله.ثتولنة-4والعتاد

وج!4لى5ارأىبأ!طفيا-"ققد.قا!مرورعمراأنفعلملاإننا)

هـامدو!نختافذلاىمعاهمهوراول!ق،الدثةيةاله-مدة-ا"لق!ا!دة

الدبنية،ا!ةيدةسونقو-طانه،طابه!ن!اكلوبحمل،التكلكيرفى

فلم،.والأهواءالآراءطارح4ةيهافسعا)تالحاتا)تونءنءيرهاوذ

مصركلفىدولا،ممهفكرآولاكا".ؤءخا!ورالهمن?سهكن

فىو!هس"-س!ني!لفونءذاعو)حنهم،وء:صكرينبن!ؤمض"ن

بزخاولىالذىؤعالمو!وقوذاكهذاأسبابوقوالإ.!رالإي!انمحنى

ا)2،.رونوالمت!ا3المؤ.منون/

اشلا-يادةومر-الهاديئسياد.مر-لمةن5فضحدثأنالآنوملينا

يهماةظ!رت:-رىأهبارةأو،اط!صصياد!لمرحلأام!د!نهـماأ؟صبار

اطدبث.ادىإاالفكروظ!ور،اطسدة-01!صبابأ

يئالدو!يإدةلو-ط،أأ)ميصور

(م313)عاملادبصمءر،فطنماينعلورلإءبراا،رصمدأنأءةذ)

لهذاوم!ن،رجالماشوكةتح!بدأت،المسيحيةفيا)ذصامحمبدأ!أقر

علىالدينىامرئإمممةبإملاءالأصاةفةجاهرءق،،القااطعرء4سفت

ةخرفىالمطالبة.قفيدلمجوىنوذالدبنيةالسلطاتنيمأو،الم!*صلطة

برآ-الااكأااد!بوهـم!ادرة،م3ءدارقالتلاميذبهابؤ!ةذ%)فالز

83-*صلعةاد-ودسعبا.إمثربنإترنفىبناةصكرا؟دعقا(9)

.27صتجهلاالمصدر21(
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يئ.الذالمة!كرفيو؟ئ،-ئةأموظا"نالمارنينالمهيفىوإممهاء،ؤعاكم

?هـالآباءطوالظلقدامةلاواممن...إرصائمقاكوفيقبخطئم

تاش،قلقاببهثولا!ةاثيرلاكودقالمدرءىالعهسمن!ضطرا

"إأغمهةتواهفلاإلىاقيظ"ادبتولما،قص!فاءاءبلامعبمانالإ

فلا-فةءقا،ةةولالأر-طاطال!-!اشاثافىكألمةبمةاتداأمارفاؤةد!

وأءإقق،4الديفإطاتالىلاةمبادنه"إسهم!إالهقل!اق،الإسلام

.؟(إة4ءليءةع!ر؟تكااشافاقلآادتابرخذةأ،تمرد.ءىإدراس)05اتضصف

إعتا"بىةهدةكا.ولي!.،ا1ال!خبةتفهه،كااديحىيئالدة:طوار

:،ا)بهىالدص:ور،ةةولكاكلصيةساا

كزكت-ىدظامويةاباوا،ابابويةا،منتعبرمحةال!ثاكات)

المةروسةاباحاتة-ير-قودءس،بااباايردقالثهباءم،ألهيىالططةد،

الاءتبمارقو-وى،ادكبرىالىو-يةاطبة4امن4مجدوأءضاءياالباملى

ءةيدةلو-5،ةاكا.و)5؟1اد*ةبةوأفهامإتدساال!تابنصة!ن

اظطأ،الاءترات،جهلكا،إبحيةاقأص،ءلةلعدة،النثليث*

با،؟.ولي!هةيتم!لءماذلأىوءيراصادةارسوممن،الضلمنران!كوكو،

()2(.لاهوقنطاموعذهب

إسد)اة-ررءلى،أةلاطون،ءذهبسادالو-يطةا).!وروفى

القدسدلى5،أر-طو،.ذهبإمدة؟سادكذ!،،أوء-طين،

وكانباورأالى،رشديئا،مصنفاتنةلمتبهدأنءيينىال!توماس،

272-271عى.لاطوقتولي.دو"ةلمة(ادبئلون"نز)عقص؟)9(

.5899تة.مهسعتأ2ط

!بم!.عد.د.باةربالا-ت،رو-اظثاطررالاس!.!بمرأ)2(

وهبة.مكنبة.3رو،392*-ص
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-مهوكات،التقلإدى).(ا!قلىإذءبباةسمىماوذإىونلابذتباعأله

العقولهعلىرةطركانالذىهويئالدأن؟مق،ةلناكادي!ف،-4سالمه

ملىثىءصنفيرفىاط-قبمد!وننواكاالذدق!الدينرجالوأن

.المفدس!-كتابته!النىالقداسة؟فسال!نيسةلأفهامأناءتبار

ةرتوأ،انلسفةاق،-طورأ،هب.ذة"دذ؟-،الكنهتفىتإ

واءتمدت،والطبيهةبرلقاالمهيافبنؤيهابماا)ظعهفةذه5وفقءلىيئالدتممصير

تصلحإنهجاهذا،!واةنضهت،أظقىاالضياصوءوءثج.ا)بحثقءخم!"

الدبئ.حنىثىءكلفىيبحث

القياسهيرلتتذكان.)اطكنإ4نهاءتمدالذىتليدىاةاالصقلىالمذهبإن

:ساسأءلىالممرفةلبليحا!الأساسانهواعتبر!فءبر،ءأجالأر-طىا

ثصل.أنيمهظيعةطرىوهو،!تراربت!فىعلاساهيةط!كةقلا)5أن

ومن؟احيةق4ءذا.إلي!اإوصعول))سبماديلهونهوأ،اطاتااطقيقةالى

اليها.يصلأن"ءةل*؟قإتةثاحقائقتو!دأخرى،ص،

اصم.قإأفهبز&المنلممررأهـ-"المقلنهدك،9!ةإ-ة.وعكلإطاق)!(

وكأل!ا!ةظا"تيند-(زةأنيخبة!،.أ!!هة،!*8،88أ&قلىاتهبا

م!ول!2"لنظ*و،أ!ولا،،!هأز،كأ5ءقلاق"و!ىمة،المفةورفة

،تو،مهماهجأخداباست"!اإةو-لينمالمملبةظا،وفة،ا!*ا!!ها

أكأكص،9الملا-ظمادةملىمطبةلآلعةلإسنتدامبى05؟خ!اولا!!هأ،!

المن!ءءدإ.مماو،الهلمىالم!جعلىقطبلاورفةهذ.أةةذ،نبةء!قلالبست

خزروولا،ا"لمإمنحلفةممبب؟إفي)دعرفةء-درآأ+قلن4شتذادىالفاصفى

المذص315ي!هسالأحبانمنكةبروفى،المعو،،هذ.ف!قءلاءظ،

*اطدثدهمرفامبن!ةيةعة*اهبءتعلى،-ا)فا-ةإت"-فىافى،أمق!

مفداآفىفي،اكألية511315*طوفىال!ررذاتالمذاهبءلىبطلق!يما

اليافة.

.8.صبتنباخرشها.لحلمباالةاصفةننأة
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وءوضه-519الحارفالمةلبقة"طاص:لأساساملىهذارفة511وأن

.ذحها)1(:لىلايةيةتإمرؤءاهت5وأن،وفلمهرا

فىالمقدسواليمتابا-!طنيماسةارجالأةثام!!نوبةالفءة!اقسبة؟و

تهاعتبروا،جمةاقدا.مياتالطهفىالآراء"شال!ءنهسةاء:خةت.القداسة

!-!امخافآتكر15عداوما،المقدسالكتابلت!وصلأواؤقة!

نو-ب-ق-طىلواامصورافىئدآسانيئكالدانذ!:بالجلةو-ةمدحاةةبيف،مه

السكنيماس!ةواءتنةت.إطبيمةمه3ةوفىجماءتهاوتتظم،-لموكهفىالإنصان

-!وجها!ا،2والةلماالما-يعةق،وصإطلى،و،أر-طو5آراء"مض

واءممدتالأرصطىالمنهجواءضصدت،-دسلال!كتابلنصوصلواةلقة

المةلىالمذهبوكان.--نية-قائقإلىولاو!ولكير"خة!لاحيقه

.ت،فوءلميه،ف3والاتوماس،بعد-ليط4الو110!ور!4"وا-قليدىا

اكةصكير.هذافىءظمنم!لهاللإخافيزيقا

"تلةقتأفء؟ف.لمعرفةءممدرهوالتصأوبئالدإذاكان:أء!نو

3"7ىالهالدصةور،ةولقوا؟واب؟اافتزة"رزهق؟4يملهجمولونأن

سا!ل!عه!رفىسواء-للمرفة،كمهدريئالد،سيادةثد5وق)

إلىنطر-،ؤإو،الدثشالإصملاحعهدقأوكألبكيةادكا4ال!خه

تب!ثأنلمقلأن:قمهءلى،امةلاافوقأنهعلىيأقدسالكتاب

اءلمه.الةورسلد!طتابود!طن-برىوبب!ثأنلهجازإن-يرىو

.،)2(وء-مالعفلبرىة؟الأخبرة

63صفلابعهد..ا-فيامةعرىعنهادهـلةنظرأإ)9(

الأهواف!شجمة.وكل!أ.يل.المعاصعرألةلفةفىأ!يئوالمنظروا

.7391سنأ"يم:ابلعامة(س511إ:نةا69صى

0،2عنبى!د..بالنرإلا-ئممارو-ائهاطد:ثالأص!مىالة-ر)2(.
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أقر!اف!ذا.ظرياتاات!دهونالكلاسثة:كانالأساسهذاوعلى

الديئفىاعتبارهالها!نلمقدص!كآبموافقةواعةبرتهاإدكنيما!ة

دمةكاالاكنيماسة3وة.ةادكضب3ةءو"ذانأ:اء."ارءلى.لملسيحى

القداصة.فىالمقدساد*ةابلةصصاويمابتبر

:ا)كاثولي!تةممهةالبيفالقالدتقط!أواا)خمفه،عصر

3لمفا-؟قو.اح!ةاعمهورقؤعزعحتىئدآ!مهاالوضعذا5استمر

قداتوكا،عشرالىاخاةرنابتداءبااتديماملىامورةااةتدأت2ؤهزع

مميةا)للعالىتمتبما)شوصعثراطادىاءسنافىالإمميةالظسةة-علهرت

ءلىالصالأ.ظدلاالهفىكا"ماالكلىالمصنىتجحلو)،جو،ءأمحاء

فىو-ودأو-اربمو-ودئالمهلذلاث+يمونأندونالجزئيةهصباته

.()1(الذه!نىإلتصور

رأسا.وةان!لزاقالإمحيةافلعةةاافةشرتحقناورا"ذاانتهىوءا

فدفةلإظء،نه!تأتبما)ش-ادر-يينابجهودالثقةزت0نا-04+ذق

اطبيتاعلموحكتالأذهلقإمضفىعايهاصت4ة-الدبئحتتفق

ساسألى5ئ!،،-ريصهينالمد-أود؟ءئأ-؟اوداءذهنتوكا،سطىلأرا

اقالمهبأنمألقال،قيلة؟أوض!ضاهالدىالتقاليدىالمقلىالمذهب

الى!،واطةا:ق،بتةثا-قا"!ء:اكأنيمزتلاه-وظأ!عاءالمجردة

ثاحيةورون.التقايدىالمةلىإذهباعناصرمنأ!طصىعنهساكا؟!تة

ادك!سيهاداطةءلىتمردوامندمالأمرأءا،ال!!الفلسفةتلاءس:أخرى*

ا)بابا.قالمتعثه

9،سصودنيببز!د.شجة،ديو،جون8البحثيةظرالمنطق)9(

يل.الكلئولبق.د.نةاطدالفلسفةأصىواظر.بمهصا!ارفادار

.45899تا-!ربةا"نضبمكفأ3رو02ص.
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ساصيتين.أبصبغتين!طبغأال!ضةء!رأن:"ذاإلىأضف

المصياسة.وقالأدبوقالديئقالحنيفةيةاورردا:الأولى

-يمار-إلىىتراشاوثطبيقاتهاللألىلملهباا)شد"دالاه!مام:نيةوالثا

رتائه.منلزيدالوسائلثمهطنعدص.ا)طبيعةعلىالإنسان

ا"هـسافىانؤؤشظلتاالنيف!"عصرعبونظافىآناممبهتانانانوءا

.الآنحتىاطدثث

ا!:صفي2ا-بمنبهاةمر!خأناخ!ضةاله!صقتأفيم!كنو

الفردبة:

:ا،مالي،للا!سبابدة.جة،نت"تدا-تيخةاالفودبةأما

اقرن!اال!قرنإلىؤجعوبيزنطةايطاليابينمافيةءلا،توجدتا

يطليوق15.راؤأوكان،جمهورياتإلى4فء4لياا،طاةتوكا،عثرالثا)ث

يزظ.!ن،واليالإيرطاليين!!نادلاظتوقويت،اليز.لجةكلنو&لاءالأد:اء

احةلجسةابيناكةريبومحاوله.نا!ليةمناتبارةاأصاطذل!فىتس!بو

تلميمذ!زأعلىننثط،أخرى،حية"ن؟ط-ةالإجزوادءفيصةتا-ث،اللا

،ألانيت.،اا"4إلىاليون!بةالأ*،ءنالمصتفاتو؟ظت،اليوناةيةالا"،

؟طة.برقكااواالذيئالأد!اءوا،!لماهمنكثيرإيطالياقأ،مذلدوةوق

.طية.الببز8ولداعصةوطبهد

اعلامسءمثرا)ترنممةالقدبملأدباةالثءف-بحأأنإلىاطالووصمل

دول.منعثيرإلىنثسوا،اتديماا-ونا.لىابالأدباللافيماقالأدبولثخ

بهذا!يماةولاالأدبندشراةلما،اطباعةاا!تراعذ"ىعلىوساءدأوربا

اخورةوا،يمةالقداثقا!"اإلىالهودةحتيقتهاةأنوممتن!ضةأحدثالعكل

وديئ"،وءلم،ونن،وفكنة،أدبمنالوسيطالمصراشصدثماملى

.والاةتهصادد،اصياةةااطي!سبابوأبل
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تقودبأنك!لمةديمةالةالثقاة"أن:اء:وردوابنالأوربيأنوذإء

نه.حيا؟طاموخلاتهألهزءم-ار-.4-إط"إلىبحاص،لهسنهوأ،،لإؤتان

ءلىوصاهد،ال!!يةالتو-يهاتفييرته-ياقإ-يرأنإ-تطثح،لإؤسان

،4ثأثةارتز-حماننقاكا؟ة!نالقدنيةيةاللاواكقافة!،ناالهواكقافةأن:لك.رر

ائمكما!.قاوةمءلى(الأيامءنيومقة!4ء-ي!تكنلموأوربا)

اله!؟ش،!ومحاالصليديةأطروبفىلهادينلأورابوتهمهؤيماإ-ت!-زإ

عنتضرررث-فيا)خربيةالأدخةبهضءلىيردفياللامماالىغمروعلى

تلينأن!تد!الىه!.4قصارىكاقوإغا...1،!.،ا&الحضارة،

اروحيةودس.ح!ت!ا،ا)ث-ية)خ!ء!ابأوا!مأرؤوتتأالم!:دفىةلموبهمءا

أمورمنأ.رفىفمولا،المامةأ)حياةت!علاول!نها،4رؤالمرة

-:-يخ!مءش!ماربررتالمإدفىصه*تمممنالناسخرجفإذا،لأرضاهذه

أف؟ر!ءنهاقيهدون،يمةالقدالإتريقيةدةرومااثنيةارالىوعادوا

1(.،ة)...امردقهايةالمادت!مءصاروص،ص!منضظ؟وتشرثءاف!مو*وصثماءر!

و-وءخابمةالقداليونانيه4ا)خقاةق4طبالوعلى!ضهونلتىأنوورظيع

إةبينقالإةرمةتدةتصوريمففنرى،ي!4الةدالإتربب،لأعماطيراإلى

بين!م:أخرىنا-يةوءن،ناحيةمنبمضوبينبهن!مالعلاقةوفى،إ،"ة

الأصا!أ-ير.قوكثيرآوالأودإصةالإلياذةثطالىءنإن،البف!رويين

،ا.ونا.ااكقافةإق-ايةواضر،الهماءسءذ.يرىأفيإ،ءتطيعاليونانية

لأ-اعأيرانأررفي.4طلآا"،اط.ءمااةدا..يننا)ايوك!ورلأصبةفبا،ي!،الةد

واءق.اةوةاواةفاإثسيرت!قدأ-قعلىو!،ريةزصهورةقفور!

ء3!وعة.ثراشاالنزة"نحراؤاتوالا،ئمض"اطاابا!زواتمشمحودةننوبم

.(3نةيرودلعاايبثمرا

أةلم.داو035ص-ئاب-د.الا-*مىلةنةح5)9(

.إصةم!9؟ةسقلالمهدرا؟ظر21()
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نحجلو155صالآلمةإلى،زيود5،و،.يروسهو،نسبوةرر)

.(الب!ثر)1(فىثيمإ2

علاقةوكأايرأن!مفيرر.والإشرالآلهة!!نالحلاقةلتصور!أتبةباو

،وءيثبوسبر"ةسطوروأ.تحمو،خصرو،يرةاوعر،دوحةد!ا

،يثيوصوبر،نأ:هااولحوا،العلاةةمذ.!!مورالمةدسةركااسهارق

الماءمناض!ساخلقفىإتتدمهءزبوس،الإلهكانأصماورىكان

منالمقدسةالنار"مفسرقال!ثصنحو،بالحطف،أحسوفد،اط!نوا

فىبالسلا!صلقيدهبأنذللاءلى،زثوس،فماقبه،!مو:عطاهاالطء

ادك!بدتت!رردو،اءوماطول!د.ثرهىنسرآ؟وكلصيثوفازا)ة-:ال

.ا)نهارفىإ4ولذليتجد!،الميلثناءأكل

البشر.أثدىبينالمقدسةاخاراو%ودمن،زيوس،فيتقمودص

صندوقومهثا.لأرضاوجهعلىنثىأنكاأول،لدورابا،ايهمإ-أرصول

ؤو-ثاظاا1ا)بثمرىالجتسليىد.رالشرورأنواعكافةءلىيهتل

الإله،،ءديةمغانقبلو-،ءيةيوسهـبروءوأ-،اببيميفيى!ى،

()2(.11الأرضوملا"تامثرورا،مضرتالصندوقفضح

تيينالأوروجدانفىؤ.شالثهإلىيمةأتداالإغرةقيةاخظرةاهذهوظلت

ارقيقة.اا&.جيةا)تمثرةنكتالأمحاقفىالدبنى)ححاس3وتطبع،نحوه

بالثههيؤ.قأنيريدلاايوماالنربفىبعيماشالذىالجشرىاوالمحلوق)

ا؟مثرا!!نصراعااةاطتصورالقالإغربر!قيةالوثني!ةتهثعهوراشةوةدر!،.أ

.ورأقءغمواستةلاطم،،الآلهى3ق5البماخرخروجهدفهوالآلهة

،!نه3يابحهقأن-بقالآلهبدكاوأخيرالمهلطفلكا-وأراد،اط!ياة

.09صةو!روأ.:ل.اءسةالمهلفلنةفىبئ4اودلم)لأ(

.03-طبحمد.الاسلاعىأفنمن!ج)2(
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9(-:د..(ةيهؤالتوة؟نحهأءدآأنيئسنأدونيصير.وحد.و،وحد.يةف

أن!:افهق5والا-:قلاليةضماأاةرديةاااشء4تأ-ليلعلىوساعد

جاما،دىمحوفا،و،كولومبس،اليهاوصىلاشاادكشوف

بالديئنونيدلاأقؤاموجدنهبأ:!يدب!ءلمومماتأتت،ءما!لإن"و،

الدتانةذلاىؤألى5ف!ارت.وأ!لاقأدتانطاذ!ومع،المسيحى

ذأنال!إلىظرة.تحو::ص15لأاهذاوءلى،قييهالطهلأ-لاقواالطبيعية

.15ءارومحماء"ألاتاو4اطب.هافىبكان-أساال!لنسبةبا-ءءةا؟لاا:15اسفى

بالإأ-الية.النزعةهذ.ومحيت

ءطاهرها!رهيعا،-ثطا?صارىأنا)نزعةذه5ثارآ.نوكان

ءنهافدفة-لمخعلىالمدهبتباعأوءل،بريةوا)بر،والغباوةبالج!ل

على+ئ!-ءوا.1،در-ية4د.ا)ةءلىوءلموا،لهء!هيهةهاجهلموبل،بئالد

حيرءا.تةوطريرلمةثهـابحووله!ا

الاهـنهاةرناأواترفىواؤوفكابىزوااذبئاالمفكرونواصصتغل

واتفذوا،ا.شراوتح.قكا!االأديانأنة!رروا.أشابهةاهذهع!ثر

ا(.فررو.ةماع!!،ءلىدأ.لاأشابهاتاهذهمن

احىركةا،و،.تا&ه-يةإلىالةردية4!يةالإناا"لترعةووصلت

زةنجل،،و(؟645-8341)،ؤلو،ثدهلى4هتتستاوالبر

بربءو(3451-9551)"علمةان،و(؟8441-153)

آ-تاةبة،ا)بروإلىوالا!حغبئاكقالسطط،ؤءزع،دىالامقفا"ةى،

ردىاةالأهةبااةة"واا&راله-صة-ءرةبتدهتا)لأيةآ!تاوابرانأفؤر

.78ص1يقا9اوردر(9)

*رفلمعاارا!6ص.كلرم!بو-.بثةاطد"ةدة+خرتا:ظرأ(21

.6391-ة(

.-6366صلثاد.بئلتسأفرنفىبئا!كرثدوءفا
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لقت،"ؤ،والاجنماخبئالد1قاملطبما1كل-دأوقىغزءت"،-الأة-كارةبانجات

بافه.ء،؟االإيمانيقيمالذىاطبمىااذهباالىالديئقالبهـد!نجمنالممول

!ولما:عةليةحججهلىابوالهة،بوالنيوا،واطربة،النفسفيلمودو

يئإ،ا!فىد14الإإلىا"ت!ت.امةلاتناقضورأت،اطججهذهوهنأ!ر!

.أ)1(الأخ!قأ-سفا!ارت،ةلا)5قوالئك

لبتوعأااتفراناعم!وكعثلىا)بروف!تانتية!!ترتؤقد:حالكلوءلى

إلىحاجةشجدلانهأوقررت،الهبادةوفىأ-كض"شةاإدارةفىبالإصهلاح

اةثم.اءلىيةوملةدسادءنابف!مرأن،للةفىس/الس!نابنفسرسلطة

السيحية.لمهقائدبا)خسبةاطرالفرصوزاولتالثمضمب"وا)ة!ربةاعلاص

ل!-5-يةا*قائداوتناورا،اطرالة!صزاولواعندمالتابروؤستااإن

"،?تددةت15قيااةيهتجهواوا،الاهوتالم5دواإرر،لأساساهذاءلى

لأسمتة8ئسحخااأأثلمتةأ،ءو!وءالالإسديةية4"ماطةإلالمجتةظواولم

.لموكوأراد،الهال!خ!تت-ءرواأنءلىالإن!ايزق4ا):ا"هزى،وأجبر

.،.تجيةابروتستاااطركةفناصروا،اظا!ةت!مرغبابردقضواأن،آخرونمراءوأ

إ،ا-طراالقرونأشدمن-ارأنإلىء!ئرا&ادسالقرنقالأعبمووءل

ا!ترطتتررواثت،0.4لا!خماواؤيئا"اواةيةلدا!روااطت/،،وفوةى

شإيل*قةىءصفيماواسذيحوسيابة،ديرتةحروبفقامتالقومية

.8،2(الدوأولأصلير-اسلات

.313صاطدبة"لأفاصفةءار:خ)"(

اراتش.خالناركلاالأضزو!نفير7سق9-اامدراأ،؟ظر)2(

"نمةهـ!:في،3.-؟..صلبرأوىراثور.دش!،انبهز!"ردر"ن

الطو:لىق-وه.دوالفا-فةافي:ينلتراعوت-9لأ97.9-ةا!س:ة

--915-88صق

كه11،د!ةعر-3
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الصهل"سيحيةنمرضت،الإصلاصة،نوكالةؤر،!كركةو).

ا(.(ةالفلسفيةهبوالذاالحقلى!نقاشموضوعسبحتوأ،مكرى

ممرقوايس!ياسةوالدينالأدبقالعنيفةيةالفردثيوعءنءذاكان

اطدبنة.والمصورفهضة

ا؟لى:صمبا)5حمامالا

الطواهرأسرارلمعرفةوتطبيقانهالآلىإلملمالشديدالاءمماموأما

فقىهـتطورت:رخاء.الإذانيحةقدصماليهاوالصيطرةالطبيعية

لجا:؟

!مق،عنةهضهامصتكلاجم!ورياتكانتإبطالياإن:سبقفيماقلنا

ظة.بنروالملا?قالأدباهجابفىةتناة-وناشهاأصوكان

ا!كاكاالقوةسبابأطابوننواكاليينالإيطالأصياءاإن:؟قولوءنا

،ا)فنونهوذ!إلىةشدىالذىأنمتقدواوا،ية-بابالر،5أيطلبون

الابت!راتقخاف!ونا:اسابدألذ!ءوقبم!فثهجموهاكلالمهنامات

اوا-ررةنةلداخا!رفىابينموجودآالتناذ!هذاكانوكا،!الاخترامات

ت!؟ت!كتو،ورفىوبعضماالمدنبينءوجوررا.اكتاذضكان!لذ،ء

،افزعاتحيازةقتتناذرادناهذهأ!بحتحقالنناذربيذفيدآ

استخدامكثرأن:ذإثعلىتبؤو،بهاوألاعتةثار،الجدتدة!الآلات

علىذط!وضجم!آ،أ،صيهامنال!كثيرمعرفةإلىفأدى،ا)طبيحيةالتوى

نأ:مليهفيؤال!ثكلبهذاالصناعاتوازدهار.الطبيعةهـينقواعنالبحث

لدققالحالمفوجد.الطيةالقوانينظبيتاتكلهرتثج،الآلى31فدأ

اذء.الطكلبيذالثطبهقىالفنةتدمأنبهدو،الماهرالفنانكا!رج!

لبهي!ررد،لنرببالاضعهارو-اة،اءدثالا-لامى)1(أةعر!

.890س

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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*أمامادطهاتهت"التديساكوبوإضتراح،الأرف!علىالإن!اقح!لطان

-!انهءتوأنبتطلع4أؤفأق،روواةامئلأ"هذاؤأوءلى،صميميه

كز.فأكثر-حه

سبابأعدةلد؟نجمعتالهض،مصووقالإنسانأن:الهولوظص"

ثادرأنهقيتمثلالإصساسوهذا،دآثهداحساسمانيتهبإةسايحىجاته

كل:الأسبابوهذهضار!ة-إطةإلىصاجةقوا؟مى،فةصهتوصيه--ه!

بهو!علكثيرةأذهانققضتالق4ثالإسالفدفةذثوع:أولا

.المسي!ىيئلدابهاا!اطوأالىالمدرسيبن

الأدبمنليينالإيطمابوا-طةورباأإلىنقلتالنىنيةالإزااخزمةا:نياثا

!ريم،؟ت؟ة،لبءقيإد؟.ش"زتاتزعةاوهذ..أقديماللا.يقواقنااليوا

يت.وبصهاالبربهاقامالقالدثشالا-لاح

الإفانرظءلت!قيقوتطبقاتالآلىلمبالهالثدددةالهناية:انماثا

خة.اطدالفلثفةءلىذ!بهدطر-+الذى

و"هلم:الدبن!!نالهلانةتقد

داماهواتا،ء15.بحد.انهفتاعصورقىاروحاهذه!مادتفبينها

هدا12و-و،الوسيطا"!را4عاربةءلىيديئد!استهاقفتمرالدينية

بابوا،الىالإفا"قلواوأاهلميئلدابين4الملاؤوتمقدتالهلىقيالض!2

خيرآأنهاأ!شصص،.كب1)وص4ةتبطةصةتكاب،الطبالماومأن:إثذ.،فى

ةلىا،لم!اةوا،اطبهةافى،ول!ءوس،و،رعهطوأ،ءآراهتدت1

لة:دبهاخاص!،ةم!طاولننذتوا-4ا)-ءة؟عنا)!هيةالعدمألة!إت

و5و.وتوعها،طفة،والملاحظبةاكجرءو"ثجها-والموضوعإنهجافى-

شةن4اشااد!طضإسةوبينإ"ن!ااعللاتذإث!دنثمأ-.الطبيب!وامربم

الفباسوتتمد،-لفال!خاشحةت!ونأنيجب)اطبيب"الهلموم،!
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ا""تاإل-،أ-بمتثوااهلم1بيناخزاعاو!لوعندما.لماءخ!صاالأردمطى

لأافءرةا--!تر.ةم!3وجدىةهضمم!-ساناا.قثيرعشنقااطد

لأترزصلت""دفىأدونث!أا-رروأاطبيمةاظواهربطيلمحن؟لهبرأ:اتاءلمهأ

يو-ولوحيدعن!ج،الاصوالر،جربةاةاونوبضهد.ط--ميةةيروةة

وخاصة،*تجافبهإلىوأتذ.لىأس!االإفل511اثح!ابهذااماب!روغرض!ح!إلى

.ذلاىةمدالأمرقاقمو،الوقتءذاقص!يةتائجإلىوصملأنبهد

،يمانالاو?الوحىخقتارف!ام!مارز.5أنأعننواأنإلىصوو!ل

3نثسوا،ي!،اقدا4دير111و4الاطادإذاهباا"لمومابهذهيفاصرونخذواوأ

-رجخقنمم!ةأيئادءلىةظونلىاوأحس،ورباأاجتاج-شالتيارهذا

.ا)خبارءذاموايرلتاوأنيستبونلافهم،شدبد

-طمهلأراقياصا15باءظدةا)!.و).ب؟ادءخهصةأن:ذلكوتفصبل

-،أفادواا!بهةاوعلىالاهوتاءلمءلىظبفو،لتفكيرو!دآءخمجما

هذ.حازت،،هوسيمالي،و،أر-طو،الذ!بذلكقواء!مادها

وص.*لاةكل*ةبة11كف-مراتءواة-ةن!اأأساسءلىا)قداسةصمفةالآر)ء

اقداسة.افىلض!هوصيةءساو"يراتالةفىذه5؟توكاالمقد!تى

-الدىا:حواءلىديةالةرفيةالإذاازعةاةيهوظ!رتالنهضةمصروحاء

د-اء"511!نةوة21:ذهتواالآلىإلهلمالاهماموظير،ذبلمننا*كر

%ر-وا."ا-لهاءاأن-إسألى05اعا)!صوامصتراظلاتنفاقمووا)عني!ة

وآر)!الأرسط!اخ!جابا-ترامتةفهىكا؟تالقا)محنيماسةتماليمءلى

اتحهاإخكلتإ،!وأ.افاكوا،اطبيهةاق،بمالميهوس،و،صطورأء

+،عون11.رحزكلاخ!ضةا?صقلماءوا)5ا)-؟خإة!!ناعالشفيها،صتدأ

5!ر-ءنذبلأ!را!رالةشهةإتالمتاناالمشكلتاننانهاو.المادةنينؤواس

حخإتي.االى5خآثاافى.تةإة،هرظا.تر-ذباوا،ا).يرم-!ضحة1102

-!ارةتةمروأ-،ءفي11باورنة،13كا.ا)-،.-.ةوعلىلما!،ثو،1-،
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تيرعندما.اهفريناا)قرنبدايةاحوالىقالاينإثكاةاكلإزا?ا.نين

وشير،لاتالمش!هذ.بكلثلإلفإقةاالنصوصقة-يرءنا)ممت"-ةءوةف

علىاطبيمةاوراءمارإن!اهرةضامن!داطو2فياههـ!بااءالطصفىت

.ةءدة؟مة!لا-ءأقما

علالأعفىةلمحالذى،هـءوبرفكاسنابيماد"ت"سه،با-افد

-ي!ءونكز.يىتلأرف!انأ:مؤداما-حونكا"ااإل4ءيىظرة

اواةةدكا.تمايمهوءخع،يمهتحرءلىا)-ءتد-ةشهابجمهـمتفأدددثصبمتت

نأقيهونوكايو!،،الفلكءكؤفىلأرضاب!قاميرزمأنلما)5ءلىيحفون

و-اقالممميمءلىالأ-:اهظق!4اهـحكةحةقءنالكالأرشتيهد

.انض!ءضاعلىالإنصان

لأرضاءلىطياةا-اققةيراةدوالقصدبا؟انللإصاونإثصشةواوذدكا

نهاأببونوكا.وا.إيةوا)-.،ةا)!لوأالموا!!ن-!ينرضلأامجونأن

نثوكا.ا-؟ونكا"اءركزقءتظإذاإلاطا)ثسارز5علىةم!ينفءونلا

فىلأرضاقياموزرركالت.-و!ا.قخةثاأوؤةداوافوصءبالكوا

.ير"1(اةرروا!داةاص-ممةءلىالوصيدالدليلءو؟طر!فىال!ونمركز

-طو،رأ،ىرأاعت:قتغالأأنأال!في-،4فيوةهتلذىاطأاظذاهو

يرلةضىوكان،اليلادىقا)خااوررنافىءالفىلذىااء.ءندرىا،طإبوس،/و

اض!وما05،11.حاحوءا"ةحركادعاءهـ،وأنصةةساالأرفى)بأن

.2"(ةوالتهر!والنهوس

ممنتلميهأ.قةالىةملهو.ه!"تبطاءهوسرأىال!ة"شةواختارت

73-32صإ.ددق!اسء.بئمرالثفى"ةرنا،ةحهـبن.دنظرءةاا(9)

داو9لحصربار3فيادؤ5د.-؟شإثب(خرقى.(.(إملىلة&فةنث(ة)2(

.6799"ص.بر،5بأ-،تااررر
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الأرتج!ةأنالقا"ل؟ؤيثاغووس،رأىناك5كاننجقد.إيدانإقالوحيد

.الفضاء)؟(فىآبحعرة

-ناقيوصة!وهوموصىالها،س-ةارخوار،يفماأءناكوقدكان

تدورصله-لأرضاان)،ل"قأولويمقبرإيلاداقبلاثالاالقرنقطش

نةحما،-،،كياأت!ه،فيالدباصماخطريةاهذهيتو!ور.ءورهاوءولالثصس

.-5-ة!يا-في-زحأن4فىاوكالديئمنوالمروقالألمةرا!،إةلاقإ

.()2(نهام!ءنادءونءوطن

ءخدماو؟..ثدهافىوأت!اأخرى،ضر1)ثص4ءكزدنظرقيوتاةت

:53؟سنةبينة؟عاشالذىالأ!لاصمورى.ا،بوزيدو!وسأ،مارض!ا

ب!ر3!ثيةثقركاقوقد،أةوسطةاواقيةلىاتباعأمنوكان،م.ق95-ت،

ضر.-.قكثرأولهله.ددنيةلأ-بابالنظربةارف!40ول!تا)شهس

.سخة"،(0015مدىنهآجاإطراحهافىءةولية

،لآص"كاثاثدلىهءر-!نا)!س"ر3زثةيةظرةقيروااترضهعاو?ذا

برجحلم!ذفىا&ولبأن،ه!نأةمان5د.،يرىو،ددوبنوسبوزا،ر

امتيارأنذلكفىاد"بكانبماور)"ءقولاأ-بابإلىلافيةالضرإلى

إمهإته-منشىءفي،!ثسكانبمةالتا3بادءوائن!نواحدةا.لأرض

4"اولال!ونبأنتقول61ىادنايةظريةيهددلخرونذيىالإنعمصان؟راءز

.()8(الإنساقادةو-5الأ"ةسهادةإقيفاءلحىبخبق

إ-ءرويتلصو،"ةطليهوس،--لمقتالمقاالاراءهذهوجودومع

.34سدفاد.المنربنرنلةفىبئ؟راةاءنا.دظرأ()9

!ه*ا-ت؟مرا،5لأنهد66صأهجمطنءظد.رواقيةالفدة!ظرأ)3!

"5-"لأحمابتيا"المدرتدأإ!(

.."صقيلاررالمه)،(
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،اخىساو!رلالفسها-ولالأرنىودوران،اشصىاومركزية،إلأونى

بةلا-اب:ائجء-تعينآلأرضاكروتةثبتأ.ف،،ةطليموس،أنوءخ

برأىت!*تادكتبةفان.مىررالمتوالا-تدلالالظيمزلللاءطة

لى5هتو-ة،لاثءونيغا3زءرورضلأاإحونا)قولفى،بطليموس،

ف!إيرألىدواةع!دالمجىممةيمانلإاأنو+!رورت،لدبذقيولواأنالملاه

ا"لموةةااهوالم!!نامميزةالأرضأتكاإداإلاقألافيالأرضعلىاطياةظق

،حونكا،اا؟ز.فى؟تكااإذإلالى.%هالاءيزأنتصورتو،والسفدة

لأرشاهـإمو5يروا)ةدرراء!ا--حةلى5او-يدلالداأنو!عورت

.ادعونعركزق

نساقالإءلى-و%بةتيد0ص4ادممضالأديانافىس))نهأامجباوءن

ا:حهو،-ولما.قالأةلاكودورانن!اح!اءقلأرضاببروديؤمنأن

وتءءلىاطاقهـةا!دة،إقالأ-يمام.قبم-،طبةافكبرىالأديانق

.؟((ةافلمكاتاعوأمن

.نهالأةلاكودورانالأرفىبىءونادكتهيةاتتافةد:ذاكومع

.لأةلاكواالا.رف!)زسبةباتلحالوهذاءلىاظاقءقا!دوملت،حوءا

الإصرارإلىء:"-،11د!اا)ذىاد"بءقات!اؤللى5يحملناوذأى

لخهوافيلىابةمحاروراءاذىكاناامه؟باررشبمالملا-اةةو.ارأمىهذاعلى

اكهالأ-باباأن.،ى-حوالالأرف!انودوراا)ثصى.كزية-أفكرة

ءبررث:"وأ--اء""جميسوكو،رأىا-*:ه!ةارةض*وراءكانت

اقهاخات"511ب"اقتكاواةيةالىأن:وت-و-آ،-دكبيرإلىارواقيين

صموفه-ةرزاو،لأرفراعرتةب!ةول11لى5والإأ-انالآالةدة15عصإلىترى

الىئ!ادهد؟قو.مةو،ةيرلأسباباةطرةاهذهتحارقدال!خية

.اعلامامهءاف!م!والوفةالمأامادةاذلك

43ص".ةا!.بن"ءثسلةرنفىبنالمنكرندمتا(،أ
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بالمئفحاقسدءلىالنهفهتءمهورقةء-شاكفم!ةإنت،وبهظ-.

الآراءةبهضغس!ااو،والطبيحةاللاهوتعلىوقطبيقهلأر-طى01الباءى1

-ذبفيورةضا-واءالى5وا)ةلمداطبيحةاقلمههوسيةوالبطلأر-طءةا

المقد!مة."ةممر-ص-"ا)حتتة-يروافقلا

الىلاة!واإترا.قتههوواةهوداءقذ!ىرربدأتالهلىيةاطركةؤى

واحد:-صد؟3لؤي!،إهدأني!عنلااذىادي)كجرالم!جاعصحمخدام

حررالإحبةاهيةانأروتافىلةونيرته!4ةنه-أءلاه؟ةصرأنلأفضلوا)

المدرسيةاكزء4ا!-ورةقنالىاليواهلمةاالإء!مامول?ن511أذهان

()1(.ت!رببىلم5ذتامالىصأ-:"هة4ةطرثوردىوأ(ذث"حكلالا)

منت"ةاهأن-،قءاإلىالإضافةإ-هامءاملا)تغيرذلكوراءوكاق

!نارولأاإءعهالهوو.بينةورلأا)ف!را!فرءؤءنيةنله!ير-ءل!وا

+ائهـو.الأولقاطرا:صاصيينأقينر4الإ.!الهـذا!رذوا.إ-دكنيا

قةاطروا،أس.دلأافىالإسلا.ث"رسإداافىبماةطاإيينرالأوهـن!بر

لمه"ية.ا)!طروباثغاءأبرالىفي!نالأرزاتمىالإو05"الثاق

اكاا4الإ-لا.ثالىوح؟"ثافا.قالأورإ:!نء-ءنالإ-!مال!ءذا

يئ،تالدالإ؟إنلىلا"ةلاسمبأنءة"نعاابوءةإ"موقيش،افرداصرشم

ءنيو-نالمب،اكفءيرق5ا)ءاجزءق"إلامه؟ولتيرالمةلدءان!أنتلمه*

اروحن!تذادلأبو.ق.الإأ-انلح)!ا4ها!أبهاإ-تتلأنإلنرد

ةرقو،ام!هآمث!هلى5وءإوااهلىاهوإا"لماوا5ةا-تر،ا&لىينءخد""يى،

مة،الطبوراء01لوباالطبيهةلمجاوهما:"المهرةفىا!ن-بأ!ننمامطون

وا،لا-ظةا)ة!ربةم!جو5ءاإالطب-ةقالبحثالمحوبما!!مجأن+ومرةوا

ةأرقثو،ااض!ج"ذاق!ارتءقا"ديةااطقادقق5إلىبميراصاووو،فعلا

ر03طبهأثهش!"واولموحلىاهذه"وخامهءامةإ-لمونا

.59!ت9،صءثأباخ-رش!ها".أةد:ة"اةإ-؟ةانث(1)
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يىندلأافىالس!ئيرمنمذلد،ودرسوعرفوايالمسدينإببنالأورإتصل-.-

إثسالذىت-،،إي!ونرو-ر،وم3ارزإلىالإصصلاىالزاثءلق!ا

الذى1،تيرالإجماساهذا.ادد!نفىربتليذنهبأاتحرف*اكجرثجمأاخمجبا

)يلإو،،جاددم-ى.ةفي"آثيئماثخهوأنلم51ناحأ4اخهـضهاعهسفىحدلث

لا-لم.!الص-لأساءمماا

وةد،اك!ريبىادكىء!مجهاطدتثأورلما،ليلإوجا،أءطىة-د

إخ!جان!وذجأامالأبس!ةوط؟ونظلإذات!ا،ما)شا!لضحباربءددت

)يلإوحابفصلو،الىياضيةا!ءاة،واثاس511و!!نإةات!راين!هعالذى

.ا-يىة)9(ااضالأءرقا)ة!اربا-تضدأمإلىأرر!اءامن-فيئرول

قءنهأ)061!-ة"لوا:ةداة!نةوافثاكةاإ،)ياتوحا،ىأردةو

ل-دتإلىحاص"دونةبض"ضهاةطبرا)طبوربظواهر!فعصيركنالى

2(.(ةا)طبب!كأأونالقاكرةؤاط!نذ)كءةرزنتحوؤة،4ءةءار-ةتوى

ا"دمحااالمن!جأعهولةضرد"جا)ياهو،دبلءقالمارليقدت!2وؤد

.قته،نكالذىا0(9151-(304سنة)،ثى!ةدادرزاو)،ءتديىالت!ر

؟!رياتإةا)ت!ر.قتأت:!آتائلاا)كاا)نظرياتوأنإةاة-رابئااملما)!بأن

املاقاتءقاا.!ثالالىىلإدراكاءندهمجردبةجرا)ةا؟ستو...باطة

ءلىت!!رياتهـ"خ!!نمةاهلاقاتاء-ذهوو!ح،لأثاءاإلينوريةسا،لة

را)ظواههـقإ-ةة:لمةاتر1اا)ظوباصصبتضاجآ-5حو،ملاكاأقيث4إات-رااتائج-

.(3()4هضارا

ثدتطاالمثاةالمىصصصأ(؟345-17341،حوسدبر؟.و،يهىرأو

.59،،9صق5إ-!ا-درانظرأ()9

.99ص.ووش5ء:دأ،أء!رة511أفا-فةفا)!يخأولم51)3(

.7،س.3رموسف"ةاطد9اةإ-ةإءخر01)3(
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5وةهـلااشا؟خاذإ،ل!اطةنهوأهئغدأ،الشصتكزحولالمرأخطامابرضعه

-ليث.ةالأ-،مبدأذأدإلىوأضات،،إطليهوس5و،أرسإو،لنظام

ألت.)دفهاءقحمركهعدث-!نبداهةبه؟"خالااطه!الإدراكأنرأى

حركان.بئثنينالإأنأو،اطاصامثخصواأالمحصوسءاكىهوافركاكان

اشمسا34نركلراقولاق-بتهوةد..كألفا"بخاهقأو،ئتانةبسرعة

-وبيانتأبيدهاءلىوعمل،كوبر؟ك5وعرضها،أرسطوضس"

ام!اأ؟(.

،اطدةثلم51اقتينهالتةطتينلأصاصا،ايلإوجا"أرعىوهكذا

فأواهرير!فا،-؟قمنةإلوقا،الآامةواكطر-،،الضجريربالمغجوها

وأ:د،ءخهاصار-يةقوىةدتلإلىحا-ةدونضإببم!كاإطيرالب.ءة

آالأ!رادورانوفال،اثهساب!رعزبةاقا؟لها،"كوبر؟كاظرقيبذلد

بخة.ليةآطربةةةحو"االآ!رى

لاو-ودرةصو"وفاةالآلى،؟وقرثطصد"ءذهب،ليليو-ا"بثو

.ادد.ونالملاءؤهأءلىوءضى

لىغة!-الآلىهبلارزيردآءش،."الجاذأونلظ،ننيو،بهفوبا

الف!رقادءبيرؤهألهوكان-ماديماممنثلملة-4،بوق"أنءن

كايمانمارقاو!حو،4،اطبااء-زأعماءعاةفس.:دألى5دلفةد-.المر

إى؟ت:ثوقئ4!أروةرر،اة%رة"اخصقةةتائجإالقياسمض4استخرج

.الملىية)2،اطنهيةة!كرة

نخةافوكل،أ:و!5لةشياءدأهيجةأمكلا)ةبزيائيةاطتميةهذه)

اةا!يابى!الاصوبمور"ةر-و.ة5لاءياءى3ة،اتداعن!مي!-اأاضتلاأ

."9،،1عىأ-ابقا-دلياأ:فار)1(

.401صبق!اامدراأظر)2(
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وإئ!إلى-بةلةباإل،.لي-لمستهفاياتإلى!إلفبةلا-!تميةوكلت!رههمأو

؟نونهإلىباك-بةبلإبيمة-ارقأ.رالىبالؤسبةلاو?مية،لماةى

المالم!ترملا،!ير،وكلته.ةءنودولمادق!افىتةللانهاأةير،ياقفيز

.(ا(ةالمحماف،احا13؟رلياآنمرءلآ؟4بسماعةثب،أالفزياق

؟"ضإلىرا!مح!اةغأاما"ذا.!رةةوءدم.حتىشي؟ظام!بدولا

يىةطيعا؟مثراةوقءةلو-ررلونهأ)ة،بلاصلا،يرىو.لى!اال!المقل

دكان،يا!هةارلأورادلاتبمو-ل،وصرهتهاذرةص.وقعملا-ظة

*لأ.؟ت،وىآ؟،صاةوقا)"ةل"ذاإلى.ةباكمص،حاضراكالماضى"ستقهل"

،3أ؟ادةه!ةكانأ-واء،-ارثا-!ططقيةةلدالاكفا!5هـدقةبحددأن

.أ)2(ا-ت!نالاتتآةبلنا

ررتثاطلماهبااخقةاوفحرة،بنهاو-ةا"د.،انينا"اةوأفكرة!إتوو

قصع5ءادقيوالاا"لما.قايةالإأ-اكلإخماا!لوطله،ما-،.يخةاؤالإواعماد

!مفخح)،فثس5الغاعهحالةرنءلىابةافااادصةنتكاأنالى.ممانماا!ين

فهأةلماثالا."5إلى-شالا"برتن!بوبلهونا0،وجهءثساتاصعاالؤن

وكان!،اا-مماوةةلأةلإكاءةم!يمفىال!!قيةدرة11ءلءن،بلاسلا"نهزما

لىهق5بهاعةرفا*و5و،تاص-يب،بلاسلا"الىالا-شا!مذالنوصيه

وته!ثاةلمد11-ركةصح9وفيه،لةاصماواكانب!لل!،أوالم!يةاطركة

اح،يرأ-ا"لمهمجهياأفاكعلاء،افةال.اءثآبااممثدل،كاالآليةلينإلقوا

8ةصورا-طهاةظامقأ-د!ا.قه:قولهبزلالديئفىثةول،نالدى

إلهابتدبيريقول

لامفظيئإينةيهابافااوارأى.نهاير!تهإلىمضرالتاصعالقرنومضى

.0901صيباخرءاش.8أفاص!ةتهيى(ثاة()9

.؟.\-009سةقلاالممدر)3(
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ةبون:ناإلى،بلاسلا"بهعدثالذىالىأىعذاو05بةمنينوللؤ،لعم

االأصرا.ربرخ،!رلنهةا)-كفايةكلكافالحلميق3

يمتبرفمرلا1884سنةق،ستهةنجبهسةشص5%ءالسيرص-ب2

ايةالإأ-ااط-اةكا؟تإذا:ففالافترةا.لماىقاررليةاراء3اءثالايرثذ

ذإبئلافى4باقيمادةذلاثبهدىأرفكتو!حماا"براا-توقةدخ!انثأفى

.أا)-"اطاحة5حأومافاءدنهماكل

13ت5ا)كأاكظر42وص!حنإنو،ة"يرهسب)تاأسلا!نأةسهطهيمإننا

بهحأ-تمماعةيرآولءا-5أنفيلمةةاىأهبررهما!هطيفالالهاالعلم

)1(/
.،و؟سملاه

نتشرا)!ملموا،إينالموا--كيةكا.وا1اد":"-ةين!رلأاتإةدماوءخد

ود-2"احولم،ذكرناالذاة!واعلى"نبجاإلىالإأ-اقا)مةلواصتممال

لف؟"خالأ.قيدة511فىزرةا--:قالذىلم51اقياروةففىادءة"ترحال

.اةلماثواء،ا)روفى،و-5بط!ويةصطرأءآراصنادءنيما-ةتاء!هدما

ءخاد!فىادتوزيئإة-*راةزءتأا)"لما.إطرةقةءلى"-"اصلات1فه*طت

ءخاداةهلابئلدا!زرجءنا)شءالآراةبحضيقولءنوظهر،اءإيمو-روجهم

.رحا!اسننةوراومةلأ!ة"

بردوأاتاساا-ةةأءلىر3ماتظصإتوحار،بالأمر+4ادكت؟51"هت

فيس،ا)؟ة"ب،ونةالبأةررسةاا)ممتبماقيخا)ت!ا.أطساع!مءلى

)ةتوأءإ؟إامممء.وكتبه-ئقهعتءثم،كلات-ش،ستبدودى،

تتةمالثهيياإ.،-رتو-اابتقزحةوسإنةقالنهلأوذإىالتار)2(ق

.للاه،نةطفىلأثهسضوءل!كاسامنهىإل.رادأإذامهاد.ن5بها

.02عىفىقا51+بنهضر1لةرنفىبئر!ىالمة؟دءةا()1

.579والفاتة(ادبئ.بينكزاعة-بأنظر)2(
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جو.ولفةو-حبمحلى،إط،وءاتالى5لأراةبةق؟ة؟سة11نثددتكا

-الذىالمجاساو)،اة-؟سا!لىطب"/يرتدكلاأولفه.ؤت"رف!أنخطاوكل

،يعرضلم:؟"يم-!خهقبرمانستيأ1لمجمعا-؟مأوص!درت.ادراةبةعين

المراقبهذالىوأوءز،ةصرها،راقييردأذنلمشيئآينشرأوإراضباعلى

اهقبدةا4نحالةالىبرو-ىثىءءاؤيهة:صلاصىالةطريردققأن

ةوقب!اونث"إةهاخإطاريابأءلىلمة"نبءراماتضستوو،ص!ه"لياد؟هو

.ادءةيسة)9(ءنءاناطر

ص:فماكأد-وا.فدة"أ"لمااةاومةاكة:،ش3ءا؟تأثأذلاثويم

وب%ةفى!آ!و-ت!متءتلاو،ثدربئا"ةمذ-لاإ-مى-همارو2ظ

،فث"تر!كاذث:"و-5إغما-؟س:هىيئاترةاوسا:ل.توكا.)ياارطإوناةر

رشد.بئافدفةقةةظرءقص،انؤلا،بما-نو

الو-ا"ل!كل،قيذت.اخار-!نطابقالت"ةلجش!امواشصتدت

يرحونأن:"انؤلا،جمعذررأنآالمحاب!ذهلأءراووص!ل3مإطارد

بهإرزاءلىؤهأداالواجبافوالاعشاةاحطاأذ-لم!شءلىالإطلاعوصا"لءن

اغأممأءةذبمادا!ذهحى؟ت،ممنيما-ةااوا)ة-؟سءامأادكا.ولبص1

ف2أماهكأءو.خ!م،أ-04افأة"ينوأرنةثما"لاءلى1-41808!8-ت"

.ء-ياأرلنابااةوحرأ

ا؟رريد.افءرىا1)تياركا،ذلاثوقفوأ

زادظء8تجر،و.بءوسبر،3وبمذهبدلنهلأ.حيا"بروأو"وأحرق

ةمرررهماوحنى.12)2(-وورن!اكهاقمارهأء!ادصثرصا!ا)ةوااةجوما

قهعارق5دةجدأرف!ممتشاتاءاول!ءن،كو،"سكريستوت"

."0،9،79صةقالاا،مدرظرأ)1(

.579صبقلساامطرناهـاأ)2(
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وفررالأ.رفه-نت،طوبلاوةناوأقحدهااد!يسةأفام.الأطلنص"دط

لأ.رافىأ.-تاميدوأ،يئالدلأصوللفتاا"تأن:،ندسلاما،-جمع

حىأوالذىإن:قال،كولمبس،لأن!طهءذا".ضيثماذ!يضيرو!،ية!نا.

ردفمد.ابئكتبهوبذادإلي،

هلىفعبال!واحركةإن:قاللأ!ه.حاليليو،،وحولموا!ط!د

ا؟،يات،ةء:بااوةاو.ت،ا(اءومةاا)فدء.ينءتدلا!روفا:كلامأر

لاتآ*ابة،-صكسيبأ،اد؟ردينالأ-رق،وادءةب4الملإ

.!4تهـناطفىكتاب

،-!فرت.اءئوايكاع!دفىعنهفتالبروتسضاع!دفىاطاليتضيرولم

وثموى،زفةا)طامهضةدلفيخامنصءلىبه!3ءنو"فاالموتقوبة5

،3ت،-رقأكا"كةان،مربأهـاتحتىالتارءلى"توحاة-ير*

.بره)2(وة

عشر:بعاداقالقرنلىلأوراات-ءرا

حازلم511ةإن.ضةالنممصرقوادلماء311علىطافياءذامنو،لىغم

فسالى.الإالهقل-5ئة

!بحأإ.ءاو.الةيدوتعلىسلارقتهلحمائج%بهة،الثفىالإفىاطنأملى)

إلى،جاليلإو،ع!دءنأتإاكأالافزةأى-اطديث،ءهس،ءة-!ة

لدىنبأفالامتةاد-اطديثالهلمةيهاخلقالنىالفترةوهى،اطالىوقةنا

إلىطحةفىكانإذاالمرءماع!لىكلبأنأى-عهؤالصهلىبةالإباالملم

.603-لأ.\صداةقالمعدرننارأ)؟(

ءهـمبد.الثبخ.والمد؟بئ&ا"حولنه!رانبةالا-لاما.ظر)5(

لخظةأ.اإفاوء،هراامنا.نإخا.8099-ة(س!:حءلىعدمبمة38تصض

.016صبقإ-االممدرظرأ)2(
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ل!حدالعالمدسألأنهو.ءامنكةلعاقأومربف!!كافىأوفثمهمملما!

بوظيتاجأعيةيفطلعالحلمجملحدآالإلتشارءقلجغقد-الجواب!يه

نيه،الةصوى-ال!أكفا!وظيفةبهاوأمق-فيادم013منالأع!لفىكاةت

كانعندماوحى،بافهالإيمانمحلبالملمالإيمانحلكثيرةحالاتغق

باطقيقةلؤ.نءقليةيلائمبحيثيمدل،نالمممعمفشيايمدادبئ

(ة؟(..ا!ية

الفمالاهلماوجهفىالوةوفاصميرامنأسبحفقدالمصر:ذله!ومنذ

اطب!ة.علىاالإنسان!اهكانسيطوةبمانالإوبهوق،ةقطالنطرىالعلملا

ؤ!بطبأنءلميهاةضىالذىا-؟نيسةانيرالفلسفةخلمتوأبضما:

ق-5اظاالمذاهبإلىوعادت،المدر-يينجهودقالمسيىب!للاهوت

اثدبمة،اراطاإذاهباالأذهانإلىوأعادت،الأولىأصولها

.الإطادب!اءناصرت

يث:طدالفكرقا،دد!مارت،ؤأ

.ماب*ونأشدعلاملمواادفيبينوألنزاععشرالسمابماكرنوباء

مب!دأ)في!فرض،فيوالدالملمبينالقائمةاش!كلأ9اص،دت!رت،*يحاول

أستتلالوموضوء،،اطبيمةاالملمفيدانوالملمفيالدبينالمتبادلألاص!ئةلال

اخضىاؤجمصاالديئيختصو،4إوالتجرياضةالىنهدواوأ.4البمهإلقوى

لها!لةولاا؟ساطةافابةفىممينةاهضاداتعلىوبمتسد،الآخرإا!اق

لأ-ررها-اطانولا4يئوالدالملمبين4مضايةةل!اللاهوتإلمدرمىبدقائق

.2((ةءبنةيانبجحل!!الاوالمثسوعاطبيىاعوهالأنالآضر.على

.98صالعلإ"دظة"ةثا(!)

91،035صوبشأصبا.ا!اءسةاالنا!ةةقا!بئودلم21(
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إ+-إ:اد-5بةاالدثتية:قاداتبالاهالمقصهودأنالواضمحومن/

.()1(عليهواءظدنا،ايهإفاةارواد،وأزليتهو!لهافههى)-

،مثلمه-لإيجادقافالةاإمماهةاذه5سا!،دركارت"أنوخ

-*-طيرتئ!.تاةةجأاة!!مة"افىءذههـابهذ؟"أالا+.اهلموابنادإين4الهلاة

ل!.ذإمد؟ة

ءةثفأدآ.ةاا)ه1و-4.نودأوتهمبرم!!ايةرلأايم5إدةااءاجمفةد

:،ءلإبروةلديم!هلىوةتج-".)باثظالميت!فيزا-؟رإلىإ:ذ"ىبمدة؟دىأ

اةا!ه3ابءذ!هء!اجمةقلأولاا)-3عهوبالذى!و،دي!رت5و)

."خفاا4بتإ:اا5،ةههاط)طباخةاإلايرلقاالميت!ةيزمنقيفظولمص!طيةلأرا

.()2(اطدسإتدركنة-أا

فأه،هزةءةه!4!واف!رةدكلةص!ة4"اطةثأن:أدهوءؤدا)

.(31(أصرىةءرةةأعقلطأنلاب*قفكرةلكل

وا؟وهراله-حرة-إثالاسه:للى5"هأا"-!يماةااطبائعاوءذه)

البما-ء!ا*ا!اباخا"ذه!!نتصخ،تديىكار"أنةير-والوجودادلاتدوا

11فأإذنة-؟رأ"أوءةلمةأرذاوىة!ن51ءصافةإلىثنانا:ثلءلاقات

.()4(4.جإشطةطباخوجدوهكذا،مو%ود

ق،ثراياحا،ؤ-،مماةل511ق.ش-سالآليةؤءتهفإنلاىوى)

.().(اواءخ

ءلاب.ها-لمل!اكلمة-؟رصدالمهراة؟ظروا"عرابق&ادرالمص(9)

.209،309ص

.،8صءلابه!ا-لم!ا.ة-ررىءةدإ.رفةا)!(

اهـاؤبم،ش.ل15جان.فى-ارإلى!رتد.ننيةأةرالةكة")3(

.699"متةوك:!رء"إطباإمرينبل!رار91صكاهل

*7صبقإ-1المصدو)5(؟.سبقلساا-درا)،(
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والمفاهيم،أر-طو،دفطقرفض،دب؟رت،أنذ"ىوتوبح

يةءضنرور!ةا"قتبرهاقايثهبأشياءإلامهايح!شفظوأ،الأرسية

!ودفاالألىلم511و-وخ،لأ!ةيةةالو-د"ةياسهوافردىاالصقلوجحل

هوو،انهـضهةاء!رسةأاكابئالذاالآلىاهلموا)ةردثةؤ-؟ن،فلس!لفيا

-طو،،رأ،فاسةة:،ذوغهبةيرءاا&ه-ىيئلداتس!وخفدنةيةبم+أيظن

هو15ن!ثأأال!قاخافيزا)5؟ة-توأ،جمةالقدالم!يتافزيقاهدمأننف!

إهدمحاو،و-ا!ةباد!"افىتبا،تاةهدءتأنءنهافمان،خطيرةنتائج

ب".لفباوقوله،إتكا"

افرديةا:وهماأسا-يئنؤءضانفود.كانت،رتدي!،وعهس

مهأيةاثااةوالهزه،:ىءكلءةياسافردىااءةلاتتبريتكاالتى4المنية

،آ-وثةيىةروقيولادويآإحاصآبهمالمج!ا!!صروكان.الآلىألهلمؤعة

مةياسلىوراال!لا)مةلمهحىهف،فدةيآيغ!ؤ-وو-وغهما،رت؟د،نجاء

ناوعصياءرداأتكانأد"،مهةول-وخلى5ثمةقايةالفردلجه:ىءكل

إصاسماكانأنبهدفميه4ةاسةلهثأوأ،تاالهءسامهالآلىفىالهلموسا!

فىكا!اأوربافى!ذه"دت-كارت،فا-فةواث!مثرت،بوكهمالهليس

ءلميهمتتلذبينفم،بينللاهورالشاغل!ف؟أتمماتهبعدءاوأ.حيانه

بهورأضنتن!اأوا،أم.ضهةرالمطسبابأواختلةتلهممارض!وءنهومدافع

.،\أاله!رءذاق!كلها

اطديثرافا3افىالتجرتيالمذهبأؤ

،وني!ةيسأ-فراء-ىءلىثد،باذهاتدهآ،رتدب!،فلسفةءزاباو

نرناقالىللةلوا،أبحا-تراق،ركجون،و،هوبستوماس5و

عضر.الثامنالقرن

.7"-."صسيميرسفإ.!ةاطدالفالفةخنارظرأ)؟(

11،،كهور!-،

http://al-m
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يئ،المفكر،لاءهؤظسفاتفىتحبيرعظوضحأيبىلضراإوفاوجدلقد)-

!انهاقاومميارهاالممرة،مصدهواطسىالإدواكانالتائةكلالذكرة

ادهنإند!قول،لوكنجون5،الأ.رآخربحاث!مأإليهانؤدىال!النتيجة

قيبماا!مف!ةاهدهذطرا!اهىقيوا)خر،؟يضاءسفحةنهوكأيبدأ

ا،و!وعا!اعلارج!ه،ا!ى:إدراك"قالإدراكنوعانفهناكذ!ومعفبها

فىلناي!ىالموتوعاتمنلأتيرافالنوع،الداظيةالموضوعاتوإثواك

الونبالإصساساو،أبالألمراصمه!واوالاءتقادلتفكيركا.النفسيةا"اطوادث

الىادهنتويات،هيوم"ويقعمم،الباطنباطسنلاحط!ا!وادثسس

الباطن،اطسوضمنهااطواكطمنقأقفالانطباعات.وأف،رأنطباماث

الطواهرعنرلأف!اقيتلفولا،كريانهاوذبقةالسانطباعاتالاروأف!

!ذمبالملاحطةنطباعاتالاأن:ذلكءلثال،تجساطريقةقإلالأالملاحلة

يلاحظلمءوضوءوهو،ذهبياالت!ونجبلاسوياتجمعأنيثكناطبل!

بأذهايبىهلىتلاتكجراالمذهبفبإنةهكذا،وكأيلهمنالممكنكانوان

والأف!رالانطبامات)ليناخظاماإقراركلوثانويمادووآيذهنيجعلالمقلى

.(ة؟(إهرذةبامانسب،هوالمنموافسق

تن!ثىءولالاتوجدأنهافيرى)امباراتامنالمذهبهذاموقفأما

اصةابعيدةهىاذ.لهااثىاتوا-ياعنولاحقيقت!اهلىللا+شياءاسرفة

الأشباءبينوني!3الذىو،لثبهفقطعسهبكلاإلاةلمةوللاولذاذال!عن

.()2،وبمضبمضها

الا-يىالم!هببدايتهكاتالذىاررمحهللدهبندهجةالمذهبوهذا

:فيةولالتجرببىوالمذهباطمهىالمذهببين،عرميوسف،بطيرو

.97ص"ملىيةلةدفةةخأ)9(

س."3!.يدفىبالاسش!ر9وعكاطديثالاسلاعى)3(لة-لمر

-3"52!ب!3!
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فيئينوالبالخةالحاهرةاتجربةملىمقصورةرورنا55،أن.يرءواعللاء،

ءقتدلوأن،فبءوالاستةرابالملا-كلةبدزكبماتفةعأن)اةإسفة-ملى

الذىأطصمىالمذهبفةيجةوتلأى،ا)مقليةاناهجاوهنالميتافيزقيةائلأ!

.(؟()،!طونبو،،ءومسو،،وكامأ،د.وجد،روسلان40بهب

عثهـواصمطبغمنا)خا!!رنفىأ-اةرالىات!ريبىااطصىبالم!هقىةلوا

عثسالثامنالترنقالماديةئدرا،لاءترى،وبحد،وافصحةمادبةبغةب!ه

ادالمأنيتةدوهو،إذةاصموب!تر،حيويةبتوة،مترىلا،منويؤ)

ت!فيجةهىهذهملاحدة!مالناسبخأ!إذاالا-ميدآكوندلن

مافىوكل،ى-الإأ-انءافىكلإن،القائثهافكرةاعلىئ!،القاالفلسة،

.أ.()مادةال!ء"

.051ص.م-9رتيوص.ةطدءةا"إ-ةإةخترتا(لأ)

.54س،ظل!بن.رشصاإلىرتدجمنيةهـ؟-لية!فاصفة)2(

لبارون8-لناب!ظهررلنر!بونلزعحتى0177طمألبل)وما

الحض،ا"د؟ةاقهالأولثطر.فىءرشإذ،إط:ت:ظام5،هولباخ

جمنثأنوحاول،%صبوجهاب-:ةوء،طالأدياند-فىا"تعلىو!ب

ت!حركدة15إلأأ؟سا"ماأنهـمانا،كةسوخ!دافهوجودالأهنعادفيه

وفوقه،لطببحىلمالموراءبرءبردبفيسظر:ةكلآ،.-محرذاضاتا!اءمن

أةر5،عضانبلإ،بءلباآلأتاإصو-أ21اتأ!%ودهذ.فالإدا3حمؤ

ئفه.وطأبنىنا-بةمنإليهتظورا"ا؟سمإلاض!آلهسأضلبأن

فد،قهلطببه!4إديئإ.ثكا.حدإلىهلنرفىاوغةا"هـ،اوهذه

2الم!ارفةدائرفى،دبدرو5وهو،ولباخ55أصد؟ءأءصدعند؟ت

لمصتيناب!عدارهاو/يقوم15ئحربرعلىيثسفكات"عكا،ليديا*نعيكر-،

12.وضه.نكرشوكان...،انيروإو5،-ورو"م3بنةدإرزبئبكاب

إلىوضيئم،و-ويمآدم""طة.نةب!ابثاالمسيحبةءنأفاسفسفنن

إلىلن!ر"بهاسز-ىول!عةناعيقياباةنجهثبدوا-دتدا-ورلم!&(عور
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اتةددى-اامةلىاالمذهبضربتإووكايبىالضجراطمصىالمذهبوءذا

اختلافمافتافعاتبمدةبئم!منهأوذ!ى.نهكيالتزروعزنهقوبةبةسة

.يىدىالتقاءقلىاالمذهبعنكايما

:،غلابالدكضور"دةولكاالسماتهذهبرزوأ

ثى.وبلانهوأم!با"ثرىاالمقلفىثىءصأنممرةة)

جميع.بيةاكجرةإذاهبا+"ثتجردعةدءا4أأ،ضآأ:ومن!ا،التةفمارى

للبادىء.فىةر4ةب!ثانبماجا.نذلاىي!ون.إةتسرااءلىةتةلعماادىءالمبا

الأؤل(62(.ءلىمن!االمطاقأو4ا!رورواا-اكل،ا

همهو،هره.ظاأمفىا)-ظيدىلىالح!هبإتامعقيتافخهـاأيهق:وءذا

.ةالى!رءلىةةساةفمارءبادىءوؤيهؤطرىالإأساقالحقلأن

طرىكلاةالة)5راثىءو-دلاأ"!ةلهاءوبئأابدايئورذتج!حدمافمند

4ةا):-ر!لىرر."ءة04عامهادىءتو-دلانهوأم!نمب4مافيوكل،افىأ

ةلمته؟أ-ا-قي)نةكأررىالتقاادةلىإذهباخالفتقدبذ"ىيمون

كل-!دت5:ررما-نهاأ4.؟الضجرةضد-جاتالتىاذآ-تأ!ق4و

الهلم،إيخما!وكا!االممارفقيهة.رتدةتكا-يةروسوةمةءا-قيمة

يخية،-راةارة5ه!بيةئياالارنأموافزاهدمنهتأإلى!!ىوم"ذءب!دو

*لبأسانةصوالإ-نما.:!أالةظمةصادإلىيروةكالى.يئبثر9فىالب:ه"آ-:له.ةص

ةثماالجاةاة!مإلىا،-:-:ةإءةتاقءنلناسيلت!و)و)1((000يه!س

،شصلناا-صف،تبطركل،-وورو5،ودبدر5طهروة!،-دبدآ

تتوقفءلاالاهـاز-مارةبانلمالمو!!اعا!تلحإ-لاحإ!!"اديأالمةائد

.()2(الاجماء!"شصولءلىتقومبل-!ارءلى

-ه،!ص.ءلاب.د.المدبنركلمف!ء-!اةههـفةتاب2)،(

!ادا391،4سو،فدة"اد.شهـن"شاحةصة(أ؟

لأ.091عى-لمىداحانة21)
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."هيوم"لمذءب،نتكاأصدد.الذىاطا!3ادهو!وذ!

علموحةلهأعلىقل511!ملبيةقوله5ىإلت-رتيإلمذءبا%!إزمىوأ!

الآتيةالانةمالاتف!يلهى02!تهو،للإ-:ءبالسلبىءلوهو،!هع

في.ج!ءنبى!ب!ا!ةهلدونأطارجمنإثصه

فوضةمرجملهاليهةاإبزبىي!الإاببماطااإيا5اقيوأية4ثلىأكتوجم!

الهقل،بيةلمجا!ع!تفقةهبأذااف!ذ..تمو-دثيمآذفىا)5"إيةهصالمذامن

ساتود-الىءئه?ادوإ؟ةةءأ!رفىتةلمةلانأىؤيةكقليد41يى)!ةأب5ظثذا

ءضوةذولات05لىإتتولاتوامماءاالمىادةءنيبرردعاثم!ور!افتصخ

.4ذللهروضوءآ.ذصر؟ىكىأ

ا)+لموموفدفةالنةصوءلىإلمتطققكألمه-اطدفيةأءقلإةاب5إث!وأ

ارفا،5إثهـور!لمهاةة4بيا21بءهـ،دبناوىةعلىشملصثلإنهةنأخ!لمنر-

.!1صتمر)!ادم4كاو؟تة.و-ادإ?4د!بر!هوةضظ!ماو

فىالةجريبىوالمذهبناحية!نالضةيىدىةلى511مبالمفإثنوأ!يلأف

ا،ذهبانميارقيرخه:لمأزقإلىو!لءرىأناح!4ءنتا!4الخ!صموره

هذ!وريصو+5رة"1،5يرتبرعنأتجرإياالمذ*بوع!زأتقلإدىأإالمملى

قشهمثابحدولية،إثتاخر5--د*مة4إرقىر.طروج!4ءن-لمص!له9

:لضظر!قهو-2ضش-5زكأ!تباو!!5عل!ىيرثه

العةلى،بهيوا)تإت-رثابالمذه!!ندهمقارإجراءإلىةتتاخااءأؤ،ذا)

نألابهبح))ههلىالمذهبذصا-ب،اتوازناءنغريربنوعإلىرصملنا

مثالىكلالمعرفةهذهءملرتصورلأنهاترث؟يةاالمعرفة.جلمةيحلى

ررورهوا):!ريبى،اميزياقاالم!5عاثساهةلامل2وإذ!اق،ا،؟فم!ات

اعلاصبادكياناتالاعترمحاولت"أنإذ،إصمكلةا"ذهبحلأن!تطيعلا

.77-هـ7س.بقلىاا-ررا؟فارأ(لأ؟
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--.الاستةوافبماالمنهج"وئحليلىثيرمغجمامقدمآئفترضالت!ريب!يةللمرفة

-*مجازيةلغة!ةخدملافهو،ادقلىلايهرر،أخطإءا)تجريبىأنصح

لمجش!ا"رفةاباليشكلأنيحاولولا،المطاقا)ليةينإلىبهىولا

خك!كلتله511ثفسحيننهف!:ذإىومع.الأ-لاةية!دوجيماتصا-آأيمون

قفسيرإ-ظيعلاةيو،جديدةصمويةقيقع،الئ!ليليةالمبادىءوضع

نهأأى.لكةتبلإلىالماةىمنئيةاقجرالممرةةبهننتظالذىالمبدأ

.()؟(المدرفةاتةبؤثةااطبيص"افىصيرإستيعلا

:ا)ةقليدى!اله-لىللذهبنهياروافطكا

اغيارعننثمأتا)لمقالمثءطة"ذ.ءلىتظبأنفأراد(كا.ط)وجاء

أ-قئاء!لأنعناةجر-ياالمغجوء!ز،ا)ت!قاءدىالعقلىالمذءب

.نهةورأ،رهة!عأر-واجميعحددتاجنفكرمن)ةبدأاحلميةا4المعرة

ق،ءهط-ينوافمينيئأعسباه-بارهاالأخ!قممرةةوءن3ا1ف*رة

قنرهـأ،اء-ةو؟ةبا"باثرا!!هاللى5نفسمأةص.وندماءاالةكان-ين

والةخاطنيةالإأ-االممهرفة-هيه!اقص،كافط،ءةداتفكيرامادة

تصهفىط.لنهأوءلىمطاق)يقينفيل؟4ألى5له.طىاملما،الان!اق

.الأخلاقثأن،وئإثخض،"-ت!فأنهوعلىا)يقينهذاضمات

4.قيقةاهذ.ةإن،افماينهذ.حقيقةءلىيض!بأنإصتطيعلاانةدوا

أصا!ادئحدءقء-ارةأنه2انةداهـإذن5ؤا.الأ-ا-يةالمهطاةص

ضى*كلذلو5في،تتظرالذى31اإن...والأ-لاقلى511وعلاتة

.8،98"ص.ديةلى-ةلةإ-ةشا(9)إ

سثصا&إإةرقفى،قتلمنهأ.نارس!مبا"ناكا؟ط،ن:حد؟نا)5(

اورى"ا(ازقءلىأظب-اولنهأ!ثوثتجاإ.-الااونعاابمتصمللأنه

8-ر.-اكلمغماأتمفبدأنبلنجرهبالمذوالمذهبإضلنقلبدمماإليهو-ل
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(09)(ا&هح!يةمن!فرجالتىبلم!2صوالأخلاق.،نيوق،فلصفة

إ.ولو.المباثصالفلمصةةموضهوعلي!!ودالوصأن:،)طكا،يرىو

.والأ-لاقالملمموضوعها

أنهةفىآأررةطيعلاأفلسفةفاوإذنوافميانمرانأوالأظقوالعلم

إ.كا!ما.-أ،فىدآأهـ!ثلا،ثطكا،هبو.رز.ءسوغا!طتناقش

يفا"لطلاوهو.الة.إ-وفءةدالبدات،اتطةهوالواقعوجودعاأناذ

داماماء:!د.،-!طنانف!!ما-ء-،كنينوالأ-لاقالهلمكانإذامحا

و.لاموجودينوالأ-لاق)ا-لمكان:يمفوفاءلوامما-موجودبئ

-أو-ودممانة-صوصف،أصموالما

غ!الهمااوأن-ررر-ثماأن1،اقل!سفةؤ-تطيعأءرانوالأظقفالعلم

31(1تهماومسوغاوجودهمافىآخدأنةصت!عاخلأود؟!ا

نية،أولا،ليقيةتأكام-أوجودهى)،نطكا،ءتديةا)بداوققطة

،،ثرق.،يدىءلىا-تةركااصاظايمةا!طبوءلمالىياضةأساسفى

ترف.أن!ىفا،ث،ة:اذنو.في!اؤاعلا،وافى،كا؟ط،نظرق"ذه

لبم؟قيمماأنيم!قأساسءلىأى.!3نةالأء!م!-ذه%نكيف

(31ايضناتضمن-ايةأومتعقذ!صور

لدينا!.دثولانهأقة-ةهةلإمرفةاقلأساسيةا،أطكا،ظريةو

وكان-051الأثءلىةوافي:4يمةرضامتلاوأن،افجرإةذبلصمرفة

اءخ!إة.-ص!للأشباءاخيتطاةقا)"قلأن:يقررونعهدهإلىممرونالمة

اليئة938س.س51عمان.دجمةفى.وشوأه:لى،كا.بفاصفة)؟(

.3163-ةبيهةاب5هـ"يطبةا-سا

."-وفاح!ا"ءنابفىوهماعذاصن!ا5)3(

،.عىقهـ(امدرالمء(49،15صبق!طا!در)3(
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منلمعرفةاتصبقا!عحربةأنوذ!-صها،تثولاأمهنةءمرة،ص

الصوربمفىا&-،الانفمالاتملىفرضالهقلكانوإن،ارءنحيث

وريئالفرالمامةالمتاصرس!ونالصوروهذه،بةجراكمتطتيماءلىمةالمتد

وهما:عنمرفيباتج!خإلا!!لقيةسرفةحوننتةلاورذلد،فة!مه

الآئيةو-ورخهااطصاصطرهـقعنالأشياءءننية61إمرة-ا!ادة

.المةلصن

:اع.شأثلائةعنء،رةبةاكجرلى5بقةالساوالمهور

.وارمانالم!نوهىالإصساص!ورهو:الأولأكوع

نط،،كاعليهايطماقالتىهيمإفااوس.مالة8صهورهو:اةاقاوالنوع

ها.توبواطواهرابطرفىصضخدمبوا)ئ،المقولات

طربقهاعنلتىالمبادىءوهى،المقلفكارأوهو:ادالثاتوعوا

.ألوحدةإلىا!!مزواءدالمةللحيد

وموضهوعية.ة-بةار!حهذاعلىالمصكنةة-ةاأالإوالممرؤة

ءلىةواة"ت،بفرفىالذىالمقلتءوينؤلا!ن!اتتحلق:أ-به،31ا!أءا

د*انآ-رنحوعلىكانلوا)-قلءويئبإنالقولوب!ءن.الأشباء

نية.الثااطالهفىالحةل4ءيىلمابقآءطاالعلم

ت؟كابففمااااكىالمبادىء"ىام!لا.!نةواةلاءنءو!وءيةان!اصاوأ

يكونوبذا.ءامةفيمةوولالأةعارحميعؤواةينوهىكنةكلأقجربة

حةث-ثآ.ب*تجه1،لذى31

اخ!ربةاحدودفى!نحه!رةفي،الإأساالمحرفةإناءولايمن؟هثاومن

.ىاثساا"ةلىابئإتىكومتملقامحنهحفئساسأذاللابذالهلىويهونطآ

فتوجد،ودأطررهذهثخجاوزدعخهوإمةلالمنطةيةاطدودهىتأى

المطلق،الىوار-ولالتجاربت!اوز4ند!يح؟ضا!ةأخرىوظي!،4



-.،-

الأف!اروهذ..الإدوفكرةالكونوفكرةالنضىفكرة!ت!ويغ

إيد.البشرىقل511وحدةإلىتيةاداطاجةاعنثبرعندماحةيةية3قعةبر

ق.لماأس!صلاو!ةكانتالموتومبزاطةائقبمءاييماسقيما-تإذا/نهاا

-سأقلاالموضوعيةامرفةوا.مادةبلا!ورةأنهااءضباوعلى،إغقية-

غماحه.اسهقالذىالتحوعلىءمآوالمادةا!هورةاباءظعالا

لأولىااورلهابكمى،نطكاةأطرقةاكورليدالميتاؤفيرقامجونبذاو

.1()مم!كنةغيرثب،إلغاا)!آأوتهذاقاو%وداأو

ةهاليتهالإننماقلمهةلثهيدأنأرادنهأ.قءم!بالى،كانط،و

إيتافيزتقا.وايعلمبةبالأالمهرفةفىاليء!ندعائميرصى،و

ةعمتعفمةبةضرالضتليدىا!ةلىالمذهببضرالىأدىءذهبهأنالا

ا:يهوتوقاامايدىإين.قاطتميةبيةوا)-تين51األهلتوالأدءانرما-"

أ!بحو،والإطلاقاللة!نإصدمنيةإلإؤصما4للهرةاصهطماخالىكا،ذللافأدى

."ظرا-!ة?رةةعلىلاط!هووبئها)مثرالةرنفىفيةؤاال!فىرفة!طمح

اةواءتا.قصثيرآات،زر؟طكا5صها،لالتىالزصبةأنلكذو!حو

بئويما!5*أ-"لمةمتحلقةءةدهبةالبمصصطحرذآأناءضبارعلىلوفةالمأبتةالثا

ةسأ!ب!تالتىالمطاطةالنسيبيةإلىأهذاوأدى،الهارتا)بثسى!ا

،أط،كا)براتالمحد:!نابا!خين-!يرخفذوا،اطد،:ةالمتليةاذاءبا

ةلى،511فيا)ثءواءإزإيةا+ءر)2))ت!هوراتةمددتفقد،ئخلةةصورآ

!رىا-ثاحرأةايأث!هاإمرفةاإلز-بيةفىالقائا!نيئالمحاءسنظرقواطقيقة

ب5ورلارو-!ءلاور5و-ل،!ماتواقيأختهباهايرشلاويمب،ء.ديناة!ور

يقة.4اطوكذ"ثلىاالإأالهقللميمةاكقليدىالمقلى

67986-س.غلابد..المسدينمة-لرىضداالمرفةأنظر)9(

لأ.02،"56519-،.س.فطكا.رلاصةأ
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اطهـقيقهوأنالمطلقةاطقيقةإدراكيستطيعالبشرىالمقلأن:وءوا.

لأزلية-االنوامي!ىمعءثس!لقةلأنهابتةثاعددةهيئةقدائمآتبدورأيهمق

كانهبتطوو)!018مامفى،كانط،موتبعدصفقدلاموبالتبة

فئلىاةطوراهذاوق.فيبالتدرد!رعة!هدلهازدادثمابةال!بدفىتدريا

لل!ادىء-"ءأناب!حفقد.المسبةةلأة-؟رواإطلةةائقاطةاصعنالحلم

،.لا،لمعغاكأاءولانحلإلميةءيرروءمهذاتمبادىءا5يهد،أطكا،كانالى

المامةاينالقواأنوتهين"ء-بإمحدودبةدرإلالافحءبادىءسانثا

!،دية1511إ؟ثنافىثتحدالتىا)ظواهرعلىإلاتنطبقلاحكلسيكيةا1"فيزياء

مقلابردكانفقد،رية3افىدونومماالفامحيةالأبمادإلىبا)!بةأما

نيهتقواوأ؟-تتجريبيةافيبقواال!مم!!صبكيةنينوا411ذه5عنالامصتحاضهة

.()1(ذا.4ا)مغلءا.خايفر!أا

إ،ثىالذإ:دىاةةاسسالأا،؟طكا،دم5فلقديةافيز)يىتاقي-لأباو

ءلمه،للمر!ةوأنقيةوأصطلقةصقائقهناكأنءلىيهةهدكانوالذىءإيه

.اطقية،معلىالإأ-اتل511ة،قبطاعنعهارةس

،عءةغيريقا!زلمتاانأعلىمدبةيد!دس-اأ!15ءبتاببدنأدراوأ

ا"ةلأءطىاو،واقميآصسآأثتكاإنو،لىؤ-اال!لاهقلإتطه،ااطدودفى

ا!+وهـبها!ايىتمايع-لأةطةيةءنحدودهخارجة-خرىأوظيفةلىذ-اال!

قي،فقط-قيلاىإرزايىتاه-زتقابرماتلىأ-اال!ةل511قةطذاقيقي!ةالمطلقإلى

بمة-اسنة؟سهاماعتررووءيةلىال!!الامةاقيةذاءنءمرةتءونعتدما

عثراظ-عااةرناقالواغة!ةديىن!كرةسادتندا،الموضوءيةلمعرنة

وهوجمت،110.ومو-4ءلىالمطلهة4اطةيةورفضقذاوماشكللةويدا

غيى--.جتوألن!ا!اأ،أطكا،قا.يتافينرففقدترفة511فىتينا)فءرة

.699!.خثصنبارز015دفي،لظ-ةةفا(9)
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ةهلاو.+"ات،اويةاا،.يافيزأنءبدأمنةمةنا!كانهالأاممهوداءلى،د/رة

فقط.إهـ؟نهابمقلبيانلأمرفةنوية

بة.ج!الدىلأ-اسافةدتفو!ايةاعيللإتاةيزبواقهيةاقسلبما!بحأفلا

كهيره.-ا!ة،صا!كا؟طهإنأةولايهنتباراتالاهءذ.دكلءيه

ايلأىأةةاةلى51اهباإروةإدقدرةض15؟لمتاهرادأدةا.فىص+ثفيزأيتاانحطبمفى

لى.5يةاا،يضاةهزة-ةطت.ا،ذهباهذاوانهار،آ!رهبامذمحلهوأحل

.وم551او-"

ء*اطةهف؟رةوحذ!ىةالمهرةلىا)ية!ن!يرةةنهياراقسا!لتالىباو

.4ةةاكا-4إلمماا

،ا)+ةلوسهيادةءضرن5اثاانا)ةر"

-ثبإذا11،ورلأنءمقلى5لدرفةكصدر-إديئلداوأاتصاإنةلمنا

لمصا)-!هواةءتدءذاكان.ويت!ثىيرة؟لأتيرةاعمةااالدبئكان

ءيةلألوانوتكرواكاحىلوباواصرءإبنالذاءلاسهف،،وا.ثفاوابراوعند

أ+رفة.والاو-ودلأ-يراالمصدرس

على4وضههلهظلا!رفةأتير؟!هدرلوحىاءضبارإن":او.تون

3ءثصاظ.ناا!رناءقالأولاذ!فانهاية-كأ-ئال!"فردفىات-لاف

لى.فاال!قلالها-يادةا!ب!تفأتعالو!خيراطدذا5وهضد

كفلا-ضتهاش:ا"وإ-وماوجهلى5!نكأ!رادثااإقرنحرىاتا)طابموا

وأع!ب،بة01وادهثةلا-ظاوالنغيئلدواقل51ااوردوإصرفةائحلإلفى

ثقاأيةافزا.ناصاعلا،وق؟"لم4ةشاط-ىهببا،تبئالمفءرءقعمير

،كارتدة.5أءاردوابرو،!المادعلبممماأفاهوا-اسينأ.!هانثذواوا

.الوموجهءلىأفلفيةواالحلإ"

ن!روعاإة-لو-ةاو،بئاطههاينلد،ق-سليباتهغالىالهتبشلط3و
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واعآد)اطربةإلىماطاالزوع.ق؟طلافااأنقدباا-ياصيةواالاضماهي!ة!لنطم

فىاةهيرشااهلموااط-ىهبا،رزءلىمتمدمادىءرةكلنالترنماصادملى

.(1)لأطبيمةماوراءضوررة

"ذا.قاخاقاا)خصففى،كانط،وجودمنةالىغمهذاكل!دث

ها.ير-ئراتهوعاوإتافيزيقاباواءخمامهالهءاجةوؤعت!رن

ار-ىأوادبئءلو-للدمرفةكصدرالهورلسادةءد:كانوأيما

:اديادةهذهمظاءرعنوسضشحدث

واللم،الدبئبينئمةاءاال!صمكثه5ءلىحلعشربعاصمااالةرنفىظ!دلةد

نجا.لااذا5يتهوكانةبهيخ-قيلءقلمنا-كاءوتوعي!ممابين!لالةهوو

يحاولآ%رعةلى-لمبمادىءءثسا-اخااقرنترأوافىنه،جاإفظ!رت

وا)ملم.الديئبينالنزاعحل

هب؟ذو!ىءشرق4الثاا)ةرنقةاأور-ادحقبنمواطلهذاوفال

.الطصيهىيئالدأوالحقلىليهالتأ

ير"كةو35ءتأمد.رنصالأاءقتحةيروظةرهبلمذاهذاحهرشصوا

.،أفةوانإ-ت!رقهلألمااافيدوفواباووم!،لىالثاير!درة"و

با،ذهبذا5ويربدأ.ارزهبا"ذاتكوبنفىأساصيةواقجربة

الت!ربة.قطرعنءلميهإتررلأن؟عنالإلاوجودأنةيرى،4لو"

ا-ة-لاصبحقو-رربابديهياأجد.وجودىإلىأظرء:دمافإهق

ق.الثهو-ودا-ة!لاصيمقالطرثة،وبنةس،و-ودىمنأالهاوجود

الإأطنإن:نةولاتلىاايها)-أ.ذهبنك!ددأنأردناماوإذا.العالم

ته.لاو-04بهتجار.نوالأخلاةيةيةالديةء:اءسهصيعرتأنث-تبع

ترجاشااصلطاتاصخواليد4التمعبت!إرف!هؤلاءعتدح!ل9و

.153ص-لرمبوست.،-اطداالفدة؟يخنارنظوأ؟()
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خ!رجأوبيم،اباأف؟رهت!ىالقبالصقائديعترتولا،!دودهمن

جز?!ا.غ!قالقالط:يحةعن

صىراق!ارعنتتأاكأاوراهدا،باولاراءصلأ،فمشلالدذعلىاءبفو

وهما:ا)تقإن-ف،يهط!ه!ثنتيناتينيد4"إلايرءشفولا

.نلاط3ضساتةاوخدد،ناىاطذاعما.!ضدءتبارهبالثهاوجود

الة.لهداقتورتوطثر

.قفالذىا،وةفجةسق.الثآراء!دعترونالمذهبذا5!ابوأ

أ-4".ة-ا4لأ-*هاأق!اواطاطببيةاءازقاطأنء2لمنواؤأ.ءة))طبءلومفي،

،يةا؟ل!اطبمةا؟!نذوا!قيمارض!انح!قي!هل/أىالثهإلىلاتة-بونو!

ا"لمم.اإلب!!تو!لا)كأ

و5كاإ--!ىاينلداخصارضتا)ذه-ءذاةإن:اطال4هببطو

ث-!اتالو-دافىهةللاقي،تد!يئلداأفىس15أعلى،ادءخيسة.ورر!إفى

الأصا-؟س"نذلاىإلى01أولنراةباأوا-قوطةاأوظ!ا-!ة01اكمورء

(5*حعوا1ابىاءبفىثةءخلدءخهوأغهدبادا=لفىئ!آداوده-وقاةؤايق

ور".دهصكممن،4-ختودماربنواا!لىاءاير-لماياا)ش

عناصر.ص.قالديندقيرفى)يهـىاكأا)مقلىالمذهبءذاوخاسية

قدسأ!،ةةجاية؟ظردهقواءدةعلىا،ءسقمبيرهو،لهيزةالمه"طراله

أ-ا؟ية.الإسالة؟ارضاءعلىا2ءةاةهقلارغه،إسص-اجءلى

تددوهلى،الثهو-ودلى5زء3مفىاةدلي،تالملافإن:ذلاىوةوق

زءواالقبالبداهةنطةرأنن5بهجدةجدنالمحايدنطرقكانتسالت؟

قضايا!)1(.3دقتحقق!ا

رى.ة3ءندادره،32ص511.اصرةالةإ-فةفىوداادبننظرأ)9(

ولةدتادبئ!لنؤاموا-ا،509-8.1س.غلاب5د.بئالمساه

.892،993س
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قلأ،1اوىنجلزلاوانهىاةرااف؟راقالمثتركبمهطالمذهبالمذاوكان

إمهس-511!ساهتوسى،اخلاثالالدوهذهفىونهينماصرذلا-قةلا!وكان

:،ا؟ىاادع-ةورا"بةولكا.المثتركاف!رىابمهوط!-براتولا

ءمهةةلير.!هبأ-ذأنلىةدر-،5بنض"وإ-اصهوالمقلشحورن!و)

*ودءصو-ةبل.قاورئ!ايةعبودصدليزأنبم!بدهفىنيةالإزسا

ا!ير.اءذاالواضعاتخطليطاعن!بهلاقي-ى-وتمال!اا-ءخيسة+ا

،اهةلالا.ةصانين!ىةارحدثصضاعاتفى...ةوالجرأجاعةوالث

.-*وظة51اتروايئادوا،ع!ادوالافاءاعةوادولةافءويئفى.وكذ!ى

.ءن!اواحدا!التىالمصفاةاللي!ةلأسىاعلىء!ديردا

أ-اسلى0ا؟.4أايإفىو،لأ%وةوللنافعالمصالحجميعبتحاونالإبكان

لو.وايداأقزاق"امشرةاوحدهاقاية511إدثةاة،م!هءقا

وغيره،.تيرءلىفةلدمرعمهدرامةلادة-ياو-وب:4كاذ"ىو?ق

اد؟.ولي-ءية4اسي!هاأىالديئ"وارقتذل!قالسبادةيرنازء،الذى

،كاتهرقلها!لاح)فرءرفهبكدت4.ذةاوابرا1355فءونوفد،ولاأ-

اتباهاتءلىصالإثراففىاطقالتةويرءهسأ!ابدظرقفلأمقل

اطياةءورف،صالإذاةية،و،وديئنونوظ-ياسة.قفيهاوما،اطياة

امهساهذاإ-ىوكا.اطا!،لدولةاأظاص!أوابتمعأوالثهول!سلرميع

!هصأىةع!9؟ثاالبعصراوكذقزاال!لعهسيايضماأإصهىيرالتتوصبهمر

"ذ..سهياتصإذ،ألماأقبخاوأيسو-ىلهليسإلإالنلسقسالإ؟ان

مجالءقالدبئإهاداإلابهلايقصديراة:وفا،-واصهـهمنتمتبرالاعاء

)يتالهءصارز5بهايإساشال!الإأصما.يخة،في،ءلامقلاوإحلالاكوجيه

والإد،اطياةقسدكهفىل!أ-اندفة3صالثهمنا)تربىعنءوضاإلا

سيادتهوطلبوحدهالمتلتحكيممعيتفقخاقولاوصىلاليىإفىى
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.(1أ)هاغاوانياطياة!داثأ!لى

واتجه،امقلواالدينإين!ربة/خصومةإذنالتنويرمصرقوكانت

ةصامصراهذ!زمنرر5ولذد،الحقليئاكإخفهاعالىفي،التفكير0

ذلدمع.ودكنالديئ-يادةفزةطيهاماةقاالعمرعدكا،المقل.سيادة

وقتالهقلكانكاالف!رأر،بمننصارأبضماأالفنرة"ذ.قيئلدكان

،لاصلحون،و!..+الدرجالءننصارأالسابقالمصرقالديئبادة

كذلد.النا!مفة.رجال

،اطسوسهيادة?مثرالاالقرن،

اصيادةانتوكايقينوي!انإعصرعانلوسيطاالعمرانشقةطةلمنا

وا.ستنم!ل!صالىابماقرناترزالصكنجممللعرفةعمعدرالديئفيه

.رزاهبفىقي!ثلئوىتلهكردالصابمءثسوجاءالترنا)نهضةمهسق-أعيه

يديئالاعقبارأفللةقدحالأىوعلىومؤكدة.ثحتة!ط!اكبرىفلحفية

.ةللمرة!يرأكصدر

ب!سرمةاثسةوابثد!اشكواالنقدفماد:ء!ثرا)لثا.قالقرنجاءحتى

عصعز11،قلوا!ل،ألىمرةةأ-يركمهدراسيادةاءرسءنالديئ.ؤلوأ

!وجيهوص-قبلءن4!كض!إنتاىكااامملاحيةالنة-4-ذأولشادةلا

!ققالنض،عطىأبلء-باهذلإسو-ومجتساتأفرادآقنساال!الةوع

ورففىمهح!أخبنةقالا5كلورةض،تمماة!هأ-صقالديئ،نقد

جماء!،.وبخعأمأفراد.رلموكسبةبالةقؤطالاالضوعتوجيهقيئالدسلطة

،ةطكا،نوعطغامآتموذالكنيسةتقليصفىالهقليبلحفلمهذ!ومع

افىوألح،والأ-لاقلم411باءماثووواالنقدحماحير-ءبحأنحاولقد

،،692792عىالنريالا-:ه،رو-لمة"اطد!الاسلاعىلةءر)؟(
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إ+رة،أءادةلمزومواكأقداو!وطتهمركبأ!يل،علالفكرأنبيان

الفكر.-!طانمنفهداعلارجمنقتأ

فىا-ةلافطلىابتاهوااشيمبابمةهميئثس5انصمعإقرناو%اه

.والمذاءبثالدوا

فهلمهاةا،ى:لأرلىا-ا-تينأإ-5:!نلأولاعهفاكفىالةإ-فةتصهتوا

ة-فلااةا.ز-5ليمةقاةعةجمىماوفرو.ةةرع،نطا3،ءنرفدوفيةلألماا

حهةوؤو4اإطإور"4ات-ورافىةاششكواإطلاقآافكراذاعلإةء-دأاءمةءوا

ةر?ةءهادىءء:،":طيىوءطاءاواحدامبدأت!هعءصهمكل،الو-ود

ودبنوةقوءلمفينارهقاطياة4فيت!رروومالحيلاهوالماطابهاجميعو،هسر

5ىإلا-طةوابةالخر-شبرا)كهأ-يةالةريةالواتص:نبةااثاا-04وا

.4ؤمرلاهحهدلوالممهدرا

نهيماوأ-!راةوافىلألماانراالتهإبناؤع!اةف4بحدزلإا4الفدفءاوأ

التفكير.علىتةإهتالتى!نسيةالفر4ةههإلوا

يت!كاحتىنمايتهءلىءثساتا-حاا)ترنءقالأولاك!ف:سفأوما

تتوأ،!ههرة،وحيدكصدراطسد01وصص،ة-واؤهية4بىافراالعلس!ورة

.ا)-واءءلىوالمةليئالدصن4ا-إطا

ةيةالأ،1!فلصفةكال،هي!ل،عنالتاليةالفصولفىوسنتحدث

كاالمحتلفةا،هاصرةالةلم!ىفاتعلىا)فى-متأ.ئرهقهمثهالمهاطاصةلأ!وته

لى5ةد1،1الواقيةأفدفةسكؤس،تكو،ءقت-ررثو،قسيأ

بت41اكظرةندهبمفىالأساء!الدوراعبتسالنىةةاف!اذه5أنعتبارا

فةهالإأصاالهمرةة

ق.اخاقااة!فاقالمادثةاط04ا)فلسفاتهننتحدث:ذلديعدثم

ب*اجماوألبروالمايلمةالق!ورنظرتةق،كهبهده15و،ءضرالناسعرنا)4

المنطةية.ضعيةلووا
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هامماممنلاكانفقد،عثصالتاسمالقرنضواخأحد،ءيجل،ثبرد

منباخوالمعاصرةقالفدفةواضحماثيرآآوأوقدلية!.الألماأفلسفةخيار8

انلصفيةاالاتحاهاتلمعطممصدراجعله)حداالظ-نةناربخقفي.!تطر

فدةاتمن.جدلافكادلكأذ"ى،إلتنفيذأوبيدبالتأ)ما،المهاءسة2

،الأحيانأقلقلىناصرة5،،هيجل،منتبدألافلس!فةبئالحضرولةرن

لوجودبة،ا"و،هـبةالمار،علىثير.تأيقنهسفلم.هاكنرأفى!مهارضة

صر-المطالفكرا:جاهاتأم.ىثلاثةانحاتوكل-،البراممانية،!و

الفلشفة،محزقشأنمنهىاىاالأخرىاندفيةااط!بمتكذ!!لجمه

المنطتية،،ءارضعيةبهاهقأومةطثقافةالمثقةين:-واد-الىقباوز!رول!

من!طهاالاخاهاتهذ.ئمةأة،،التصليليةالفلسفة،و"اراةهية*رو

صل،اونداؤبر،و،يرىرنجو،و"رعسءالر!،و،كيركجارد*لمئاأ

9(ء(ةثجل5ر،عاتباأتهمحياكلامرمنمرحثهعيعماقنوا،،مورءورج،!و

دقد.ءنينمالمق:المطلقويتناولءنالمنطق،هيجل،-جدثءندما

نإ:المضرفةنلريةعنحديثهق،ظته،قالةقد،نملةج،و8لقة:،*

نأيكل!نلاإذ،اف!راأمليةعنالأئمياءصهورصدوركيفيةبان-!ا

نالأاهذاطبيعةعن،شفج8يرفىولملماءيىتهاؤأ،نماإلانالأ!!دفىا

فيىاللاأداثممفعالذىاللاضعورىاصاعلانالأاذلكءظنه،به!مالى"4

الداتنوجدلبشىاذ،ءو!وطأولالاأولائاذاأوناأاللاضحورليس"ن

ذاتبدلانوعالمو!يوجدول!سلذاتهاظهرهاوةبهيهاموضوععيدون

وبمونتاةلكلووراء،لاأالاوانالأاوراءص!هـأمثالاوبضع.سصور.

رأىمنيرضىلا،هيجل،و.و%ودصومنبعءثمآالأفهدادط!

لالأ+واالمطاقنبأاقول،غته"ةيتةد،ثلمنج،ىرأعنولا،ظظ*

نبةت5؟رو3.3صود!بخببءزردكأو.ءبىأفا-ةنحو9()

.هـ891ضاا!رية!!يم
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المماإقثصهل!ذ!لإناطرائحل!ط!قاعنعليهيتضإبل!ناأالاامح!دث،و

ط.،ءطلماايخونل!ةف!اداة01قطرحدا

ليمءون.ناأ،وال!نالأاوراء،صرلاءثاوضمهاق،ثلمنج،دويرت!

ئصبعالوصفب!ذاالمطاقلأن.وجودكلىوأصلجميعماالمتضاداتماتق

.011(!دور4ويمفيأالماصدورسببعنلنالاي!شفيرداصهلاأ

وردب،.ضلثج،و،4لةخه5دهرره!من،همئي،"إظى:.وء-ءذااا

.2عهدهالممالمقفاالمطلقرأيم!ا"ق

.ثالأولامتنا.روحءنفيهبماالواةمىالوجود"وإطاقاأنيزى

رحإةيظهرالهوالف!رحالاناطبيمةاوأنءةظماقخاء،دأأو"كاىعقلأو

والوجوذ،كل!توازياندوجهاننهماألاالطبيعةظورأوذاتمنم!/وقتفى

هرههـطالإ-ذومبدئهدقجولواءنفالكثسما)ةررمهمةو،نجتظور

قيه"ت!ررىالةممدلي"ذابين2منطة!منهجإ.باعرجبإ+ة"ذه"امماموفي

."ئوهولىا511:-طوألأو.ق!ااتةفىاو-ودفمقصمليف،ءلىامةلا

نأشأنه.نيئ،الديال!.أواطدلأوا،:طقوهوالمن!جمذا،الوجود

إنرةوآكلررد.ئيتلأهرميئاللإضنرنةرصاخو؟االاضشاةظمظرا9()

!باطدالا-*عىلتلمر،6799-ةأجمهمرالىأرفدار3ط230338،ص!لأ

71؟،366ص+درم-يونف+.دبثةاطالقدفة-خ-إر،لبمعد.د003س

،ء).99-39س:ط؟دفة5و275

ببهونمانج!الأناكاق!(أوةاء،ور:-ناهاكامة5:كدفياديا)5(ا

مزثتهنآشأ8الهاورفىصضتردأنينحغلاولد،وردأخذ/منارا!فى

!تورة-:بثمالأ-ؤتءلى:لمقأنبظخاراحداثمععىإذ،إ-دي

5ء9(!!صءديةفةفا)ةحو،نجيمابجالنة-كليرءلمبؤ-دةلبهتم!نهلأ.وبهذا

اليومإلى-قرارود3.ةتالمغجيةلاتولهاامننب3ءلىأ"لمتبانكتبئؤلد

،نجببز!رونجاالمبئةبزخرافةإ:ظر.لفدفىلةقاش.فىك"الو/ننبم

؟أءء/،3،!/،.!3سعورو
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ويبدوإر-ودو!ودياالف!رببدبر!يث،بىةمهفيضرإليمه!ءندىيئأ

"بالضرورة!قولاضروري!!فينأنبمعقءنطةلميالوإقيما

الأفلمنالأ!كثر؟يخرجحقيقيامهدورابحإلالجدلولابى

تكنة،اربودودوبا!مراطهبينمح!حوتوازيا،المجردمنوالمثضص

إلىالأمرآ-روتفيدى،الو-ودمنومبادئهنيهمعاته+خدمةلىتجيب

فاافييجلالذي،4ظت،هن،هيجل!"يختلفوبهذا،الو!وداهرظ!

واحدويرصلأمبنيهدأإنطقا،بيجل،منهجو،الوجودءتييمانما!ما

ويىمىوالنقيضالأ-لفلفي!منقيضهاالىالقضيةهذ.تنقلبالقفىية

مطإهرفيوبطردالثمقالتطورويئ-ءررهذا،ونقيضااالقضمةبينباطامع

..لخنلفة)1(اابرجود

الو-ودبكلىمنطقةأومغهه"،هيجل،طبقكيفلزىالآنولتت!قل

وبهبارةالإيجابمجردهوالوجودأنفيري،تطور.طريقةويبينلفهمه

له5نف،قشه!آليسبهذاوهو،مو!ودهو.وجودصمابهأحرى

؟ونثلأنإلم!وهوالسواءع!اخنافرةاالمتباةخةإوجوداتاقنهأراعئي

وخواءتجريداافماقكثرأوءوالأولا،مقهووالو-ود،ثىءص

فىإدياالوجودإلاماهىا؟خامعاوجمغ،قهيةواهاشطوأما!دقاوأوس!ا

مضلنة.رصو

هووهذاارقتنةسقاللاو-وت!قلمنالوصدءبارة.ونمقل

الممثلينقضينالنفءذيئمنالمر!بو5حقااوجودوا،بعيه،التنإقش

هنأومنارجودكا.لليسالمثابةبهذ.ازجودلأز،واللإوجودالم-ود

نظرهقوهى،ههتل،نظرفىاوجورر!ميمالقصالصيربررةفمجم!لى

م!؟لر/"..ايمطبررصرأبفما

إنيمواتجر275سكرمو-فةاطدلفدظختار)1(أفظر

.38!،عىمانبربوأجما-01الإضثرابر،!
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وال!و-وى،بمعهبتثاوجودو5-ثمنالوصودأنذ"ءو+ة-ير

تةلهالأوا!تناةشفيلالتىو!،رةامرويرايولدوا-ماعهماإىت!هقيم

لىاهةاقلطوأأء.دةضلتهاا،5.-ل،جمملهـ!كذاو،للاو-ودواوفى!ار

نأوتصوة،اةةاةضامعدأ؟بدئا!نااةايمنتا5ااادإذأفاخا4لوجوداوفى

.ثاللى5د،.امماهياتلأ:ي!+ااء-.ارإلىااستندا)ةناقنيم!بمبدأالةول

*،؟طكا،ررءةهاضاأكارإتناةضاتاأوشفاإلى-ظدىشأخاوءدةقت!اتعريفا

،ورأ511بهذابفى.قاشاالمحتافةالمداءبفىأثكاالمتناقضاتهذهوذبب

أءةباروامهلاصاتةمتتاا2فيلىتر4ههماقضاتناارباعثباولالةدطأبتصورو

واقحيه.--يةبةا،خ!ب!ذهوفا-ةتهولااو-ود.هةيجعلاناء0واصماالو-ود

.اطق.ةامإلىوالواخا،طاقمقامإلاهـوسؤفعأنتحاول

أووقأمبداةخاةضا-"لومنلو*وداوله"ةبيانءقيض7-ىأنبعدو

تطهق!،ةضيئأءدمأ!ررةو،مفى!نام!اا4إأبارض%ودالووفىالمةل

الإتافةو.ءولةايم:فاولهمةؤيب!ن،ولاتا،ةبضيةلإستضراجمن!!4

بههنةوف!حرة!لاماق.ةارإلهةص!رةدإتههو،وإ)+رضهرا؟وولةومة

هـوصاالعءقمصةةلمةءادةوفحرةالا!لاحو؟ةا،اظواهراعنمستقثه

.والمع!لا)هلوءقولهالأءراش

قهيص:=دء"اذىاذإث،هه-ل"نا-ة".قالجزء"تاءلىأطرةو

قيالأوالمماقأنزىإين!!االج!حووالإ.باتبا)ةفىلأوليةاالمماقاسقنباط

ترفولا-تتباطااةيرة3ءاولات-رر.توقد،طوإلزهـقمنمشهورة

ةظولهااقدو،ولاتأةبارتبه؟-ء،ولوا-ودبالو،-طورأ،ةدفةق

الممافه.ءقهذا،اتة!بلوااشرحباصذو!حذاوءن،رصطوأ،ثراح

نح!رر-في،؟ظرةو،5.!ل،5،ا-ة-ررازىانباطالات.ن!جد-قى،لأوليةا

قوله.يضضمنهمبدأهلىمبنيا

ا:ى،*اأنومهنا.(ة!.صبمونلأنبلقانهلأثثااو-ودلإس)
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لظ-،لاففهووصثاالأ%ياءءكئهدهو52أضرىضياءبأيتعينلأن.بلاقا

.ذافقمتناقض

التناقنى-عدم-ولإسالمقلقانونهوالنناةضيجملبهذاوهو

ةواةأ5قءةاوملءاشاا"تأنلى5يد)خاالواقعلأن-اعلىءأمإوهو

الذىامقلىاقلا.ماةضنهأظهروهخد"بئ،ته!ينهقدالتىالأئمياءلايت!من

،برهامه-يعا"والم!سل!قو،المم!خةالنبخاتإلىبالإضاةةبتصوره

م!-!افيدركواحدة-كةمنفيه2ةحلاهيناتاةاهذ.أنالصقل

ا!تتاقض.عدام

-؟ونص:ىء،لأنإلةانهلأيفهيئماالوجودليس،ئلاتاافبدؤ.إذن

:5*ذا-محه-ضوس!ب4ىءظمبدأ

ألوجودحدة،ءلىكلللامقاكلشىءيمونلأنقابلالوجودإن،

غيرءقأنه؟فمهناو.ق،الوجود!،هذاوبحبءوجودكلقثىه

والص!ح،وا-دوقتفىوجوداولاوجوداالو-ودنمقلأنالصحيح

و-ود"ووجه.قو-وداسليؤالاهيات.قكذاأو؟ذانعةدوجودأق

.ولاتلأة4بصءلىصنم-،بطب.يئءلىأت!آهذاوثقال،آ!رو-4مق

ةورا!يراام!؟ةن!طخا-.اوتأاكأالطرت!ةبا،هيل!،مبدأتصصيحو

اتةإئن!:لهاأوالأ!داداجةخليصتة3ى،ادتناقفىعدممبدأتلامبطريقة

التخاةفىءدمأبرروهذاضدانلابكةمعبر!يثضدإلىضدمنننقالالا

!!طتمهالذىالم!جأنوةفيتالتناةضعدممبدألنا!لموهكذا،بهلينه

نأ5اسألى5،لدوكاباطثهبهوةال!!رإدنة-!ق5ما-ز،هيبل،

آخردونات-5إذا!،اقتضىرنهلأآخردون-خيناتهبذالايض!ىاللامحين

أ.باطلوهومي-حبلاالهسكناتأحديترجعأنذ!علىؤف

خا!ة!ة،و،؟يخةالألما4)اةا-ةإصن!نبماالذىالمبدأأنالقولوخلا-ة

وفى))مةدالأثياءالتتاقضفىبدأوهوكبونالماعليهبعهناو،هيجل،



بةمحيهنبزمبدأالمقلىوقارصدالثناقفىنيا!ممبهأبرم!ن-افطهبدأ

!بورنباطلال!ناتمقهـبدأعلىيترتبفاوعليه،أساسهامنص!اظةالجدل

.االبدأهذا

الوجودتفسيمعن،الجدلىص!ل،ه!زمهجلناا!مقبانهـ!كدا

هذاتطههيئعلى!ضوناقىأننحاولوا،ن.الأوليةقالمطواصمضلهباط

ادتلفة.الوجودهرمطعلىلأ،ج

مظهر.وصاطبمةافتط!رنفسهفيياالمطاقالىو!أن،هيبم،برى

اخلافى.االمهج،بة،تتماوراطبيعةوا.وينافيهثهار!،الذىاظاربى

اتناباالىسدرةبالهو؟يلبالعابهةتمسهالمطاقاروحثمارف!هكذا

أيضا*فياويتطرر،نفسه؟ءرت4فتعيد!بأنا)تارفىهذاهلى

ملمثورو-يااشااثموريةاالظواهردقراةرداوهوذاتهقاروحفنجد

المجتمع.وهوئهلذاالىوح"بحدثجالنفس

تحقيقالأصهاصىوفرضهانهلذاوحالىتطوومراحلءنصحثهوةواك

والأصرة،ظث"ولاوالهسريلهفىاعلامهةوالتفه-"بالمصا4الطلقاروح

لطقالىوح!!اوحدةقذتومب!اإلب!اياتانوس،دلىوالمجتمع

أضرا.ياو!بب،الأرفىءلىإلثه-ير،دليلوو-ودهابنمامهمحت!قا

أوضى.إلهء!مكا

.لجامضارجمنءلمبهايةرضول!الهاربخيةطبيهغها.نلازمولظا،1ا

و5!دو!اطبيعىااةظاموا.ا"ةلا.نصمادرارلوكانبهاال!لةمنقظح

ذ-ةبهتؤيد.لأ،اقاروحوحكة،ممالمةةارميموساطة،طدءية

.والطةياننيةنالأواالانكلاف

لأن.ثيأةدو!عصووهمنعصصكلقبروجدأنهعلىبظهرلافيوالتار

هذ.،ضارة41قفةدأمنإلي،بلفتماعليهافرض/والدولىساؤ3.تز

يها.صروريبرهار!م!ارا،ل!شحابهماا!هوولاد0ا



-*-
بجبالتىنفعماةببتهـا،بدليل،يل!نلربة8الدوءنضيرالبةوالىو"إلنا

!الثه.حبمتعتبرألن!

إ--بدادالأولى،بهرىمراحكثلاثعدنابمرضالتاربخوجدل

ا"علة-؟قووالداطريةعلىئمةاقااثيناأ!سيادةنيةوالثا،الضخمةبةلأسيواالدول

القللإ-.ة41!ارةكللكهار!تانايزهئانها!انفيهاتتمقالتىاةادةوا

النهاقالإنتمىارصمينحتقوا-طتهاولماءةلء-يمرا؟رصافي،ثد

التاربخ.فى

اكاقالووحالأعلىالائحادوهوولذاتذاتهفىالىوحنردثم

والفا-فة.والديئالفنفىمضجلإةلاو-ودالىوحةاطياةجمثهأوىوولو!

منأءلىالىالى،حبصهدأنذإىتطابواطربة!اووحءيةفهـا

وافه!جمالأعلىء!ثلمن4فقدجدهمانحقيقعلىثلو،8الدو

هذاءلىيت!ةقوألبالنهأطلقاوحالىوبمهيريئوالدالفنفيولدواطقيقة

.الإذاننةسفىالت-و

ناءة(11ءلىوتث؟يلىاالمادةفىالفكرةاؤالال!ن؟نواذا

الماديةفىتتدرجو21يثهالفةونشددأ!لوءذامشاوتةالمادةمطاوء4

.و-"الىال

،عصورثلاثةفىتانريخاعلضوصءلىةنوا-صالممومءلىو!2لمن

)-فه2ءلىبةوىولا!لوالتأمررةلمزوثلة4لأاوربخىذمر.زىالثرقىلفنفا

.15بدقي!وي!تج!ولااعلارجيةالصورةفنردرىالمادة

عرتهةلوينز015!ثرآتبيرآيمبربل"رمئيةبلجألاقاليوداوالفن

ةبهـافت!ادة1،1فىا)فكر!لحرل،ا:لةصاقيأهناومنالصورةقك!ا

.اهـوسوالجالا)طاهرةالصورةسببلقبهاوبفه-ى

العا!إلىالمةظورأادامنافنعفترالنش"ذاتتلافىإ:!حيةوا

.المعنوىالجمالاظ!ىبالجمالآحتبدلواطقوطنه5وهو،المهقول
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بق!طالاالمادبةا!ورةال!قوةوالمايارسةااقدمثالالهذراءةضههد

.ثم!الةتةأءإلاءقا&يحىافنانايرضىلاوبهذا،بحالالأهلىاكل

"مماد!ورة!الأءلىشلبر-!وق5ةمجزهفيحسإتقانهادرجةكاات

؟ية.اروطافىويةلموا)-ورةازدراءإلىوبمود

الديئا!لهودة1،1فىالأعلىافىليرتصون5اهجزبااصمهو.اوهذا

.اباطنافىر،"دناهطاللاتأولأءلىاإةلاهويئالدموضوعو

افنأرزا5وءلىاكلاهراقلأءلىااإخلاهذمنا!عبيرااةقاءوضوعو

والديئ!اةقا!!نالوءلوأداةا)فنمننابموالدبئأولىدينيةمرحلة

.وه-ت4رادإث"وإلىوالهوذةادحروصثلاث.راحلولما،انوهبية

ثف.،ذىغيركايم.و-ودآالثهتعتبرا-وماملىالشرة.ةالأديان

صوأت!آءرا-لثلاثفىوئصر،ا)روحيةاث-مهءةا،أديانف!فارضها

ا،ث!ساإويصوبةفباتإهـقالمر3بفىلالنى:ية01والرونيةناواليوإوسويئا

يةء!ثلاوا!.،!"ثمارضهت!نإةاتانإ.)مهورنوءا-!للاشخصىا:-4ناا.يرانقو

ةاى.مآأ-انإو4إاإ-فيأنأ-اسءلىاةا؟ةااد--.ةبهيهما-ويف

إد.-4ذا5خو،إطأقاالديئوصوف؟لم!اوتمرفيماالأديانفيتعر

اينافتؤاكااةاةإ-ةاء:اكإلاروحاظورايماإبأخهـكأاخمها4ا)ةهتليس!

د!.أ.ة5لاروحق5!ادرىءةكلةأن)تطقثةوا)ة،،يئوالدالفن

برصيانمافةقاةا-فةوا،لمةوافي)اماطفةعنناضصانيئوالد"ننأن

منه.فب!ررالوجودث.،آالذىأصاعلاامةلااة!مارافهىإيى

ءةا:*.هانإلىءو"انأدنرإلالدثفيةلىالمهامحويدنرلاافلسفةوا

.15أة!اإلىنيةأاالإا)ثةافةتصلهةةطالفا!بةقلأن

وءإةةدمله-دقحدقاتكلالىاريخإ-!لمماالتىاووةيةبإذاهوا

لهيببلميهاافدفةوا،ةواحدافدفةوب،مشادرباتهىوقالغاانصراهذا
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تما!إلىالمطلقاروحاضهىاكيفلأنهاتمرورالفلس!فة-وركلوأخرا

ظور!فىااعمادةالتىالأض!ادوأخيرأعلىؤكيبفىويجمعبذاتهاحمورأ

.واحد)1(آنقوجوداولاوجوداكانمذ

رئيصيهف!كرةعلى.قائمةثماء،ةدفةفيدها،ء:-ل،فل!فةفىونظرة

ا-يا-*واوالةةةة4الفكفى!ية،ةارهاآونبدو)-دبمنهجمطبقةواصدة

والتاريخ.والفنبئوالدوالأءلاق

ه!لاالإفةناوجدورصمناعيالوجدداهان!جاقناظرلوهذامنوبالىةم

.ثلازياب"فىظاهرا

يم!و-ل-دليةضرورةلااوجبهالطب!يه"الىالمنطقمنفالانتقال

ألق!اقجربةإلىصراحةود5والمضعأقعليهبنىاذىاالمجردالممنى،هيجل،

.المجردةالمحاقءنهااستمد

ا!ورةاظاو-،ا؟-والىوحيةافدفةاإلىا!بيعةا)ندس!"مننتقالهوأ

بهذاوالاستنباط،المادةمحلاصمهوراةمحل،ا)طبيمةفىازوحتخذهااالق

ءمرفةإهـ؟نبيانفى،ه.-ل،اصةاقنة:ينهناومنحقيتىغيرالفنى

أولية.ممر!ةاوصود

ا!ور،ا.قامإلىا)!لحةرفعأنهوصأسا-يةنقط،إلىيرجعتواخص

ولايستط!مم!خةبأنهاا)ةولالحةلفيهيحغالذىالوةتفىالضروربة

ضروريا.الممكنبقلبأنكانمهمامنهج

ب!3االانضوأةفم،37،287-س.بثةاطدلغدفةبختا!نظرأ)9(

-*صوىولالرحمنعبد.،-ا،كودىارءانو،1.2-23لاص

إدبرمه-ون-ليقي!عنوالبض،0099صنةيةألمعريههأمفه"2رو،2

.83ص





لثفاالفصطا

ز"يةاواأوالوة+كلية

الواقمية.إ"شأةاد"طةال!روف!

الواقى.المذهب

-كوتفا-ة4قالثلاثةالأحوالنونو،الإن!صاليةالممرفة

.ال!!نماحءلم

هندكونت.الو!ه!يةالأخلاق

كوفتعندا،اقعىالديئ

الوا!عى.كونتمذهبقيمة





راقمية:اة"بنعألمحيطةاإطروت

همرالتاصعالقرن.قالأوكالنصفقالوضحيةأوالوافعيةظهرت

بمدأ،قواالفرنسي!أنقالروفهذ.ئنمثل،ظص!ةفلروتفىفاةرفى

ابئصوقلق"منوعىواضطرابمادىحرابمنالثورةأحدثنهمارأواأن

وأ،المحثوىالإضطرابإلىير!عاطفيهمماأسبابأمأنفىأيمتوا

إط!ةملىاولصةبطربقتهمنهمصفممل.السليااقيماقفسادالحقيدة

الةبم.عهذهالإبمان

أصا8تستحيدوئيصيةانجاهاتثلاثةفطهرتالبلبهموترفت

اشرنقالإضليزىالمادىالةكرصد!كانأن!دالفرن!مىأفكر

عشر.إالعامن

:صاكلاثةالاخاهاتوهذ.

،كوندلمك،طريقةأع!ابهيتبعالمادبةرهارضروسلفساضا.(1)

كاباليعىء،مثلاةنهم"منوكاننتاء-4يمارضونفىلكغ

.،يراندىمين،و،عىنرادستودى،و

يد*،محنوية،أو،4)5!ا:هامه،لفظاثترحالذىهووثانبهم)

درا-ةعلىوثقصرهاالميتا!زبتى(النظربانباتطرحالقفاصفنهم*هلى

وقوالينهاضمائصثالتبين-ألهةسبةاللواهرأىالعامإلمعنى،المعاق،

أطهابرططافا-خاصبنوعمحاولة،هغاالممبرةبالإشاراتوولفها

يضماأأصرفاالإعماهذوأيمنالمماقمحابأأىءا!ظول!هاههةا،ظهوا

الأ-وفالتحليلعلىةدل،اتحقيرواا&تربةعلىينطوىسق*

.()9"،المطد4يرقاالميتاةبز،أواعلبالىوالتف!3يرالعقيمةوالمنافعة/

.،92صكرم:وسف..اط!ثلنلسفةثاربم)؟(
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كافرديمونأن.4عاتءروانر!ىاالانجاهبحارضسائانجا.إب(

2.ة!لأنتبمر،3ادالأةرا.ماقذمننا:ىءوالاجنماع،-4برأ؟ئمكيان

الإفىىإلىار!فأأ-اقالإلم511برجع.وتيةاذابةوا..ااطقإلىإلنردىااهقلا

ءهـ4الإبئورهلأالى5العلإ،هجلمناا-طبق،ءصزدىدفزحو،وبارفى

الإءتمادإلىوثدعوابروآ-تا!يةامنالنانجةا؟فردر،رمارصكاوالديؤية

ةلميهآه؟.تاتىااثسا.قلاالإأ-اقابةمعيتشاصص(بااباااعصهه،على

الثها1قيل.ق.ءةةرر"ممةاااأن،!لادىفاب!،يرىو.يةا!ردا

.أت-زسوامتمخ!!هاتتوهإلىتستندو.4.صايةوةل!ثاتماو.وحمااعلى،!افط4

ودءن!81ش111ءلىم!روتااهبمذليست،ؤاىة-اااخملااإلىلاسبماهل

ةقو،ة؟،حدءلى،باظالهافئععأن!بةشريه

ا-جمهاالإقياه!درء:اااشاهىلدوااسلةق5سدرواقستجاها(!)

لأى.بهورذفيةلمفانود؟ن!مما4تةطبمادةا!ربوريرتدهومعلمجةان:ألقاضىا

إين2ؤ-رررو-4إسلماةإلالابتماتءتنظيمأنيرىادلمنىألانجاه

ةا-؟ة؟-اةتطرفىهزلمجفعلاتةأاتنطبمنأقىالواتجاهلاايرىإ"نماأ.ا)مةول

ات.ير،واالتهظيمسبابأويوفرالأة؟رلفوضىصررايضعالذىهوالهلميلى

.(تدثهـ)2يئدإلىتتهـىوث

ءأفىيهدا:ااءةاا!ة-اتاقسفناو!/أ!ىو-15،ايعىالا!ا.عذا-

ةةنأهرو.حا!اتأالتىا!ظروفافنلنتبم

ةخأةأط،تالتى!علزؤتبا)ن!دهةتناؤلها.قدلا"-رىأدفطةنه!

"أن.:-.قفبما*ماخاتةرر09لماله(واادءخإة"ةيناعلأ!روص.ألؤاقىلمذ!ب

قيلمئجااإ"مرواصة:ةحاه:واإ-؟ا)-*نإ-،قمةرراكانكااصيجىايئ!ا!

.9.!-313صق"صاا-درا2تجرا)9(

.334ص.:قلأا-دزاأظر)،(
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بذل!ا"لهاءاو!اقعغالائ!رجة؟اء!ور!العرفةنظلأنلهاأرادألق

إاكنإ،في!رلمو.تكات،فيماوادة5لاادكنإ"رلينوبإضم-ربفقامت

يخه/المذءر،ضدراوأعلىالهءولشطرتدةالهلميةالموجةودءقا/املاءمن

:فقررواالهلم!ناعنيسطاسلطانث"مدواأن

لمسلا41ا.تودءق،بهاظاصموضهوعهلموالهالديئمندكلأن

اذ.باا.قحا.بعف"،0،اجمةاي!:؟"،ةاوجمتثمرتهؤدىأنله5!كهب

فا-وأ"ةلممخ!حاوناأسل!اتو-5،ءن615فوذ1و-مدثنأ4إبارأدارأو،لمقلىا

3،فالواةإذهبنراان:خا5ةولوعاه!االتظبأوادكننةإقنهخفى

يةاهيزااتناواة5تقيءا-وااءلىقاتفيزإتتاوايئلداوه(جم4المههههذءا!بأ

لم.ذ،ىراءوم!صترا-الهتليةليةاخا1و

8ءاوقلهةزةاوية!هبواوأتمه،لوااةبنرأحاطتأاقاالظروت!!كاث

!ة،يملم؟-؟قحتىكارلأف!ا-ولماوحد.ةعاياوء!انبتيم4اخةاإسثمادة

ب.حاإلىو.فيةراةاامورةوا،اصا.قء:سااقرنامادثة4صطمتالذىالمجنهع

!بب)اة-!يةلوافاهتهاشصدأءلىلموالهادءخهصةبينالهداوةةتكاه!ا

..ي!تافبز"قا)1(.قإ"يرفبطوماالديئفبمقوافر

الواة"ىإذهـبا

ءدةئ!دثفالم!اقالواقية!أتاش"ااظروتاق5تحدثناأنبمد

ا!:!!ول4ةدفصالواممىالمذهب

3ونت،،ة-؟روأحق،عو؟ت،باممالواةمىإذباارتبب

،ون5-إن-هو،بيهرةوشارلهبؤنأ،وصهيمونسان"ب!اإلىنكون

أبهي.!8د.بىانربالاصنه،روعالنهثالحدةالاسلاىإفكر:ظرأ9()

.،31س

،11،دىعرالة-6
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.إة؟(وافحيةوص!اسةوافميةفل!ت)،لمنأولعو

كا!الإأصافيةأذ)،كونتاو-ست،لخيذ.مثليرىكقضد

اثجا.قالتدريجىاكقدم:مضهولهفصيووجىلقانونيخضعإ-تاس

يتحهأنا!طنا.قطر.فىفال!!ان،المسمنقبلقيةحالذىالدهبىالحهد

أعار.ى41ارتمىالملمأنعلى،سيمونصان8ايحوقد....الكالللى

الأصلهوالعلموهذ.المثكةجملأن؟محنى4اهوالنربالىالعرب

الأضلاقنصبحأندلر.قيجبكيذ!،اطديثةأسمناب،فىورةالبديد

نوعانهناك!طونأناعلر.فىاد!طنمن4ضإذوضميينعين!الياسة

لنايبينالعمبأنألقول،إلىسيمونسان"وينهى.الطبب"قمنالطراهر

حرقيقبوضوحبهرالنقدموأنهذامستمرالهانونلةدمخافهحالمجفعأن

الطربقفمنتهقنأخرتفدالفرف!يةالثورةكالتإذادهوأ،تعالنص

ا!رورىمنكانوقدوافلسفةاتثريماربالءلمدنتكالأن!افذ!

منوطائفةالصناءةرجالمنطا؟فةالمجفحعلىالإثراتدتولىأق

()2(.ساه

منقبلتش!ت،وقدكويت"مذهبملاحمنلنجدكثيراو)ننا)

ف!رةودف!،الململو!ةا!صورتمىفلد؟،سيمونسان"مذبكل

لليتانجزةقيينالإزدراءش!و،برردانكتورا"منالمسشوحاةالتمدم

امصوبةاللا"طوار!!وروتد!الصناعةبرجالالثقةودةسالعالون،جال

\!"0(حمه!الوسيطالحصسإلىالىحوعئارغبة*لةس

.493صكرموسف.".اطد؟لفلةيارع)لأ(

عد.د.،لعر!لبة*!نرأءفارنةدراسةمح!ليةالاضثراالفظم)لا(!

.659،،69صرباقأبو

شجمة..؟لهـجاننالي.سارشالىهـب!رتمن!رفيلظ!ة؟)ء(

.89عىءملئرا*
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أهـافعيةاالم!رصةزم!نهلأ،بىكو،خلالمئللذهبوسهمرن!

افضلفة.الم!مهلىبربطبفءبالمذصولأبدهـحفيهملامحلامت!خرحأنهصلأ

:،فتص"فلصنةقالثلاثالأحوالنونوتاالإأساليةالممرفة

ظواهرلأوافمةا3لابدرك-وىالف!رءالإأصاقأن!لواتىالمذهبيرى

ت"أق*!:قينالأءلىافىلوأن،نينقواأوعلافات.قبينهاوما!فى-وسة

العللفىب!ثصعنامدول11ثمة.قيجبوأنه،ةالتجرة،ادلمومص

.بلااتبالأئعياءيسىوماووافا،ت

إنالإفإلىقئأأنيمكنلاريينبام!،تالتى،المهرةأنهذ!منيتبين

منهجانهما-:ث.قوا*حالةفاك-ربة.اكجرببيةالهلمومطربقءن،لا

بقينبة.ممارت!صلأنمنالإنسان*كنانا"دتانهماالىافمية!ح!م

:؟ءوللأساسا"ذاررملى

4،لممرةاطبيهيةاأفاواهرقالبحثمغجه!والملاحظةاكصر:ةإنا

هذاوممامداالنطاقهذاق.تصصرةاتكاإذاإلاأسان*لىلاشا!هبية

يمقلا-إ"ن!اقاتواولاطبيميةااظواهراعناظار!ةلأشياءاوهو-

الأشباءهذهو.ق.!نا-ميامنهبآمادامءينية،معرةإلىفبهنصل،ق

باكااتالأثاءمايهيمااقوماوالغاياتالحالالواقميةالطبيمةءن6لملارحة

ا)خلاثة.لأصوالانونقاق،كوتاوبت،هذاويبين-

رو:يماةنلخصهو

8ط:ثلاث!الات.رالإفسا.لىا)هتلأن،كونتأو-ت،يةرر

فى!تافاطالات.""وأن.واةيةحا!،قي،ميتافيز8حا،*هوتية

محلية.ائجوةلظربةنثائج)طدصوأن،التضيروقالمنهجوق!لموضصرع

ق-ةاههوو:وا-دفوتوعهاقيةفيز1،ينا8واطاقيةهوللاااطا،مافأ

تماورتوفد.وعالموتمنات5هامصيروصلهاأوصذ!ىمهبمهاوأ!!صمباه
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هى:بمراحلاللاهوثيةأطالهفرثث!تمرأحلىقعتاهما

ضاورةلىا)طبب،!؟ئناترو-.ةحياةإضاة"وءى:انيتث.4ا-ا

.في"أحاال!

!عقبدمنخهاأ-5ا)شاطياةالإذانفيهـادلمب:الآلهةتهررد-اس

"!فى.*وكاإتفىصئيةفير،ءد.و-وداتإلىأفمالهاوبفبفالأضياء

ءلمويا.عالما.ؤلفظرهفىاوجوداتا

.فارقك!ا-دوإلمقلدة!دةالآلمةالإأ-انجمعح!يث:الوحبد)!(

الأثصاه.ب!ا:"ث."صرأتىاا)طل!!نولأثياءا!الهوةتفحللرحثههذهوفى

طاوابهاصتالقحلالمراةلنةاةضه،أثلاثبمراحلثتالايتايخزوصيت

تية:و5للاا

،طفه.فىذا-يةءإلاخاك5أن1،هناةشتةاإكأةادالفيتثميةبلفيةا(1)

.4بالطب؟أخات11فىبرءاةنهةكدانيزثقياأنلأضياءكاا

عاوا:فالىرهاافاوا-بمتةةقا؟ينا-تااقةلمهةاث!"الآتحددحالةوق)!(

ية.اطةوةوة11وادءمافي"اةوةافهضاك.إ-وةثفةطاحلىتخصيصو

6ةا-ررووةإهلاقواةاثيزةخا151قا!اةةا5قيةءواللافىلتوحيدالاحاو(س)

بو-ررةءولافىاأو-3ذاغو.ا)!أبهه"ةوةومطالهاالقوىصوارحاج

لأثيا*ا"ة؟قةةل05ااطاقفىة:!خانوالألو?،،لميتافبزيقا.الوجود

ةةةتأبزاةأإث:لأخ!جنا-5يخق.ماأو،وع!اوا-يةنا.قرزا05مصيرهاصل!اووأ

ءن!-"!ةاةمزةماا)5واظي!لخ!*512الاهو-5"اأنقن!لمةانواللاهو"مة

.للالملإستدا

اقه،-ااح:دبمةاقو=كاأباةتةفىللاهو!يةفا:اةفيرالاحيةمنوأما

ادقه*-بارلدصمدبرواحدإلاف؟رةفىول:ءهة4،إافااالتضيراتلفتؤ

قوكه؟أومهافىذفعاتفيرافىآ-راتجاها4شرالميتافنيزيةاأنحينفى
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إلفارفة.اإةوىن.-طط!؟نأفتفالهة-يروهذاإ:ظبةاالإرادات!ب!ق.

اولهية5الااأنبحداههلي،ااوج!ةإلىاتظريةاالوجيةمنتقلناةاماوإذا

أمافىا.قبخذاممليةاالناحية-،ق،للاهوتية.قالأيتافبزهنتختانه

*ذ.وكات،والإجتماءيةاظإ.يةالصإةمثمتربمبمءقيأساسمااللاهوقية

.ألوكاوساطةا-كمنةاساطةالساطةعس-"إطرحة

نتكاةإذا.أت!هماةة-يرالى5تبفتترفيزيةاقاليتاامهايةاحيةلنااماوأ

ذلاىةإنللنةابةالإراداتهـ؟ن.تددةقوىأولىءهاتفهحقاإ&تاف!يزة

قلال2الإةبدوالأ-اسهذاوهلىالمنارقةاتوىاساطاتمنيفسف

وتخةف،لجةهعبا4طةيرلذىاا،باطافردافيفصمليةنالأواالثلىنتشار!أ

،الأةرادتعاةدءقناثئاال!!ظعوير!تصور،الماطفة!سمابعلىا!ملا

.ديرن.شاقاامحرع!اوالأاصكهبصصإطةمبدأءلىالدو!شامور

فىاللاهو!4خءنفتةيتكاواناليتاةتزويةاطالاأن:ؤىذاوها!.

ها.ئةثاوء!جىوحقاضياءلأا!ولأقتبحثفكاتاهماكبيرآتفاذ،الموضوعإ

الق4اساهاالنتائجعندوع-رزإىفيتاةانالنفمصيروءندالم!جقأن!إلا

.4،فهوالواهوبيةالااإينتو-طة.ر-8يهـتاوالميتافز.الضنسصيرعلىتبتتر

ق.تة!تكي!كاأنقيتفقانالاهوتواتاالميتافيزأنالقول4وخلاعه

و!لاهمااممليةااتائجواوالتفسيرا،غجقاتظفاوإنموضهوماالمطلق

بة.شثا4حظألاايمةبر.ك!يضما

بينوة"غاا)فوققي،ةلو.الواةهيةؤ!لثةاخاااول؟الىفهقلوالأن

المملية.والثمصيروا)ةظئجوالمنهجا،وضوعقوالألوهية!يتافيزيقا

اطواهرا.لىبحثهييقصراراةمةقةالمةل:ل!وضوعةا-ية3ن!أما

الهةللأن.اماماإلىاظاص+قافياتوااهذ.ئهبؤولي!اقوا!استاكثاف

وبةهس،اظواهرافوق.هارفعلىاط-وليماكنلاأنهلهثتبننحيفئذ

فيه+تبرالذىالوقتوق.أ!ناةواات!بيبوؤنينهاوةواالطواهرعلىحمه

نية.هوللاوابقايىتاةيز.وضوع"و،لمطلق
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ومت!!!يخا،ل*نخوتيةمنبهجأننيدفبيتماالمهجناجةمنواما

الميلا-،*ا!افة"ه:سأن"كلبهما.!ررقيةفانووله*حطةاستدح!أثصاكليزأ

نجيظ":ةتير)1-.".قمياوأ.*حةيقيةرف015الىابؤدىدىاأاننص

فرروبفىا-ةلاتلى5*ونلأعللا-ءناكأنوايىتاقيزقااللاهوتيةتضقد

املا،تاكلا!اجمنباال!واالعال!"ععنالواةميةذ:بفىالما!لهذ.

.اطوا!رايين

فولأبرع!وعقالأ-رتيىل!ناص!ادهنلواتقيااطالهاخلنتوءيمذا

فه3ب-تا)شص،الواةه"ين4،طرت،المارتة،وهذه.اكتص!ليردقالم!ج

هذ!.ءلىأصأالذىاللمكلأنالآساسهذاملىويجب.الملمتاكرفي

أئ!لمجبالمدلاءظةق!أرءنمث!غلا-لء-قأة-،كااتسانةامحلالطريقة

اطرثم!ا.!-لمه؟قلا؟وادىالهلممجالإلىالفل!"مجالءنتانتةل

أتهتجبالهلمكتبااإتاواطلمول،المجال"ذاءقبحيدابءونأنث%ب

لههاليسقأقديهةنأيبب-لممااملمايعإصصتظلاا،ىصالمثاو.4إهن!اتعتبر

اطل".إقطرفىوا-دة"طوةقئظلمؤتذوتمت.لدبذنماقو،ريخماحل

هذاوهلى،هـ؟ننهةأةادالامة!هلءلىامأريقةابهذهرقىاإءلماو.جماح

"هتل.اطصفىللمجااف!و

511!اراقىأنىؤا"ملإةااةا-قيالىإبةاتطراا)خا!زمنذورانااءاواذا

الا-ةخ،5لمكىءأوقد،اسحادةالهوجم!ةقأنممانالإ-لموكينظمأنجمكن

كل:ا.ث"ول8ء:اتطرأولكن،يةافاهذ،ليحةقواقىءنهجهلى

لاآظيعهذاوءلىمحدودةوالتجربةل!*حظةنخضعا)كأالأكلياءأن

أو.بكة"ثررلمءانه-ثأنأ-ةطيعلابذاو،ةى+صالىتصلأنإ"ا!ر

ا+لم.ا،قخازجةالطهـاهركزأستظلآخربتعبير

!أواثوألين،متبا"نةفالطواهر،أخرىناصةو.ن:ناحيةمنهذا

دث!إار،1بزخ.ذا!عكلىةالاواهرتهدأثص،متمد،ةبهن!!ات6الحلاتبين
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وذلصواحد!افىنالىالمتكثر.أوروافيأردأبفما؟ضنعو،بحفىإلبمفه!ا

.متمددفروعالىأ،احداملمانفرعبلىالهلوممددالىلطرداإذابنبين

ؤدقكاطلةة8حاإلىاراته،141،ؤدأن؟نلا؟هذاوعلى

ا،اة-ت"انلسفةوا.اطبتاإلىافيزيقاالية8حاوفىالثهإلىاللاهو:قي8اطا

.ار-ودأينواةتوابل-ر!ةباالمكفبة؟ينوا511عثهعنعهارةس

وتوعيةةوحدقيقن!كن؟أإذانهبأ:،أتكووجصتأ"بيب4و

د-وادف!جتطبقهوذ!الىوالطرثق،ةتهذاوحدةتحقيقإ?نءنافف!

ضلهذ)وعلى،الظرياثتوافقإلىت!دىوذلكالمهرؤ،مجالاتجميعفى

واحد.ملمإلى

هذا!وعلى.افرداعقلفىارصدةبئ!قيقكةيلارأتىوالمنهج

ةلى5-اسأءناك!يرةةاطرابهذهو.لأزراداءقولبينتحب-ياب3ن

لأ.قبةاوااظ-فةاوهو،فيءخماح

ق؟ج!15أنيخأتط.والط.يحةالثهءتاةالهقو!ةأردداماوإذا

.(41)لهالإنسامهق

اط،يمه.ا.قالآ+.ةللهرة،ءلىأيةايةاا)هرةةاواقمىاتصروء!ذا

بماا،ةءلمةةا،"رفة.قا،وقفءاودكن،ودللاحظةاخجربةاطربقهن

لى5ليلدا)ة؟-حقلاكاأءة.ي!الى5اخدا.ليالابءقنهإالطهلبزوراء

اواةمى.اهبارزادون،نتكو،موتفهدا.15دصووصئحالةا

-الاتدراكب!ذاونيرتلاإنهم-يثذكملىةوروهبرالمتلابذ.و

له5،ءو!او!-ت،بها-ةدركالذىوالاستدراكمادىفذء!م

ءلى.ؤأأىلهت:ررولاةأودىالالمذهب.قلا!ن!رجه)اوأقمىالمذهب

اونجهواله!."317:3ص.هـم3ة"بوتاطدك-فةناربم-أظ)9(

.87-،.س.وفىبوأ،ول.إماصرة1
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مالدىاط-ىاذهب-اعن.فيملفاكالإس!دفيب!فىأدهألطق،نصكوو،.ط3

شيئما،افموفنيهلاةهذااكهاسصةدرل!نو،لكيةبامةالطبوراهمافيممر

كايهةالطبوراءماصشا5دتعهورتوءفهإ-"بيادرألاث-؟وننأولإثورد

روولة!يثأرديينالااءقصديردثهفىحقعلى،اتلمز،وأو!خ!أنبمبق

يرىن!و،بحذافيرها4مادرةؤ!ا3ا)طبء،عنأدتىايلاكرةة)

منةملتدخلبال!يةإ-تبهدوأونلقا.خاف!حصط4ا)طبمىالمالمأن

اللازمةاو-6للالديناتواةرلانه!:ئلاقاادذءلىةررفيدكنوأعلارج

وأالمعروفال!ون.طاقخارجأءلىو-ودكاقءنيمدفنأحتى

فيهتساءلالذىالوقتفىءذاصدقير!هوةد.و-ودهبطلانلنزبت

،بلاسلا،ال!بر!طرالمةكريذأأ-لءنالذىالسبمابءن،طيوننا،

بىمخنأ:نأحابأقاظاءنشهب!"14!بهعءا"ثا5،!،3ءأع،4صتاةفى

.()9(4إاخطراذ.5إلىطجة

ءلىيرلق!ضىأنوأرادالمطلقة-ءرةاوافتاالمذهب!لهاصهنأءذاو!

بيتينتنرفلاا)شاواتيةاعا3محاوي!لا)-واءلى5وايىتافيزقاا*هوت

نأالى-ظشدىاخطقاوءذاهـلمةالجرقطرءن!يةآنتكاي!اإلاةللمرة

لأساساذا5وعلى.ادممة!نصمفةطاليماس4عةتيةالآوالمعرفةاطبمةاوراءصا

اليقين،!فةلهليى4الطبيهوراءكاقمنو-فهوالذىالديئم!ون

إصلالونانهل!اتو-.،عنقيةثفيز!تا1ل!ة،لةواهوتاللابعادابي!ف!ذن

،السطدةبحمهل-كأءله،-ير!نسانلل!ن!جصرءمقءلم!مااقيةا)و،الفكة

وهأصله.قتهنردويض!ىالإن!انإليهيصلأن-بالذىالهدت!أن

.اللاهوتمقامتةومالواتىهبالمذقوس.لية-ا،لإؤ

نة.رة-ا-أةممة"وهى،الواقميةالملىمجمة"ىالوافميةوالفاص!"

؟9+انيلمز(صبئه"ر!!منات)كه:ارعر"دنااكلالاثنر-في"ةة+اب9()
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"ا-؟4باءاوءلم،اطهـ?ةاوءلم،اةلمداوءلم،ياضهياتلىا:او-4.إلتالىاملى

ءلى-ظلإةوءراتةلاةإىة-.4لموم511ههرزو.اعلاجفاوعلم،ةبااوعلم

درا-ة؟ت!ويخ!روصو.اةةسالهلم"-كان4فبلاةو-دنهأا،!منيفهذا

ءلىالنةسملا-طةكانإءوثخىءر.الاصة،خوعلماررإةءلمقالإفمهان

كزو4تلة511لا-ظ:ى+أىذا"ةلبابلا-ظواهرالع!%نأساس

،دروس4ة3-تاق4برلمدات"لاثلهوت!صالاجتفحءلمءلى،نتكو،

لمله)انه!أوعرنهسملااءذااعفذ0،303مم!أء8هودعا،ثةاه1)وافدة،افى

!ة-كوفىبهاالتىلأ-لاقيةوا4ءلياهاظواهرااملا-ظة"وضوعالىجفذدالذى

.(؟8(زقىونببالإأ-االجاءات

الا!لنماع:جميم

ةة-*رث-ياةفياءءاولة:و5دافعمنإةطلمق،؟ت!و"ةنقاخالةد

والدماراظراب!!لاحوابئمع!ةظيمأ-ا-ااعلىإصتبعاحجديدة

.اكافلهاوضه!اب!ذهء،ل6وعث!ر.قاةااالقرنقررربلمينلةبا!لا!ى

إلةضا!انهأوفأق،الإتهاععلمقآراءهوضعحابئإصلاح!رهقود!

عايه.ترراءبه-،-اأ؟تكاءلماثلإ-تاءيةاؤ.اوآر.ابةمعإءلاخحم!يسةما

ثم،هىلإ-ةهاا،نت!و،ءباذو-ةهرضدةمتهد!!ماء.4رسامد

علإ،ةئ14و-ا(ذهبءذاأدى-ل5؟رىو،4ءيىضوءا4لرأننحاول

أ!ار.وأ؟ت3ولهتوقعبماالإ--ملأخملمةي!مإلى-مذاهبمنمنهتفرعماو

.أفصلاإتمعاإ-لاحفىامااءزسا!وهل؟لتائج-من

لاجتاهيةف!3!ظواهراقوقفواهءهصقاناساأن،نتكاوهـبرىؤ

رلطواهف!اهافىصلىبلأااهذا.!طوةيةهاإئا،يئاةنريقلدالأس!باتعند

69)ء9.سظلسارش-بنإلىدكارتمنفر؟-با9الفلفةنظرأ)1(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ف!م!فىالتا؟قى"ذاوكافي،:ةأرتهالطرةة،ءلىن!انج!وشاف؟الطبيهة

قيا!ىالأتلاقتادإلىبدوو.أدىالدىا)تةءيرفسادفىؤهأالأشياه

افىةعحلإ-لاح-بيلمنأماء،ي!نو!.المجض-يرقإضطرابعنها

-لأتلاقا:!لاحولأتلاىا.قورماتلمحبهفبمهلاحه،التفكيرب!!لاحإلا

الى؟ودىاشا)فةلمةة1،-ا؟ل،كو.ت5احمفرف!وقد.افىتمعيصلح

العارثقهعلىالقضاهو5لإصملاحهار-يداسبيلاأنةوجدالنةمحيرإسلاح

طب.ية-.راظوااجمبحةفهمونا)ناصوجهلاتةءيراقيليتاحزثقي،الدينية

لى5الا-ظءيةاظواهراولغارتىالمنهجأ-اسعلىاجتما.يةأوكالت

!ثرطين:توافرمنبدلاالوتبةاطريقةا

--بآ-ير،ولا!اءةاينلةواخاضعةاظواهراءذ.ت!ونأن:أوء!ا

مماقتأاةر.ةوطساثااذ5نأ،.تعو،ىوأوتدات!!هادةواءاو5لأا

ذيرالءونفاواهروبمليعاطياةظواهرمن-زءلأ!ا!اعيةالا!اكلواهرا

.وللصادةاتلأهواهاوفقلانينقواوفق

3ثاةةإلاص!ونة)نوذلاىنيناةواا،تهالناس4مهرةوهو:.نههاثا

.را!وارا-،اإررإلاإىذثنجواقب!االهامنترتفوءغا)حثفباالبا-ةين

.(19(متظ.ةوضمية،دراتا!ت!اء

إلاالا-ظهيةالدرا-اتقالطقيالاتجاه!تالد!وةذه5دكلتوقد)

فى-افدااةةص!يرالي--اأءنبمتمااكصررإصظعلم؟ت،،ت3و،أفي

اها.ةااةوا.بمناإلى"ة،1ا.-لالجز"قياطالاتبدراسةييتدىءأنمنبدلاة

87عى--سنكلدإباسطد.اد!لنور-لاجماسل!صتأعول()9

اداءص!ت15الائياأظرو6191ت،-ي"عرالبيانفي+مبت-3ط

دار1&-60،75ص-إب!اءبلىعدئر-ئا.ديلأنجماعءاج0051فى

.9691ت(وتص-الربل!بلأ
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فوض!.أخرىو-3ة،كؤت5اتي،،الإ-تقر)قالمنهجلىاطالهو!

.الاحةخضائقتهـئهاعلىةشمرأنول2طثمالمامةالظر،ت

لا35انة-؟!ر.طورالىالاجماهيةاظواهراتطور،كونت"أربمفةد

بريتافىتعولاتطورمطاهرمنظ!رآ5إلالهسثهذاالقفءير-لجورأن

جميع.لى5إمسرىنوداقاو!ع،نت3و،)نثم.التعأورلمذاصببمافث""و

تلمفحزئية-ءتمحاتو!ودءويالاحظأنمع،ات"تاءبلاالمجض.مات

سف!محه.اتارا،نت3و،اجتكانولما.خهاوطبيهنظمتهاوأن!ابئياق11بمفهءن

ذلمسب*فروف!.قع!رألا-ورببراشاوا)ةظرباتنينالهواءذهعلىقائما

.؟آ)وأهيتهإن!جاذ!ث4قيهمنةقللذدذإن

-أثيرآ!!د..نالا-ظيةادراسات-وجيهفى،كوت،أؤوقد

الا-!ماعيير*ا،ف!ربئ.قع!د!بيرة:،طرهدىهـلىوسار؟كبيرآ

!ءيا-طبيةلونءاوئما-اء،ااةطرياتوانينأتوااةوضعربدأوننواة،

.اعلا!هار5اظو

ر5-يرأناوابةأواوطيئاكابيولو-!يةاإدر-ةاارةعهأءؤلاهبينوءن

وغير!.ن!او-ية511.يراظواهرأعليهاذمراكأايخن)اقواضهوءعلىالاجتماعية

-حهأواإتخ!!أنوحاواواالا-ةهاساعالهسفىيات؟ظروصءوايئالذ

لأص!ا!ا:قاءولأ%خاساوصراعاءا-ةاننازعمبادىءصنلىأ-االإا(لا-ةهاح

ا،رور-*نصار،أ.تكو،غةه!ىطر!لىواسارالذيئاينو.ق.ايهاإوءا

ر.انلواهاإلى-وعبالىاتحقممايردثكل"-يرحاولوايئلذاا؟ةراةية

.(،)يةةارة؟ا

لمو!511-قاامرفةامجالاتكلقاوتساأن!جاتبلى،لىأروالإءس

.39عر-نعدد،ءطبد.دآلاتجماء!"بهثأ-ول()9

!.39إ،29سقيما9ارردرأنكل)،(



ب39-

بأنالاء.ماععلاءوصفالمهبمق.نصل2عكم.الا!فوةيهاالإؤءانية

ابلد(أناغ!تا،ففىفرقوم)ناعصر.قيئالجاحدأضهرءقكاامأو-مهظمم

.يدهت!و،كبمدور،بةأظرهاثارألتكابماور،ظر.ةذرذزودكلبيةاةر-أ

إلىظرجمحولة!،ابئة-؟رةء!نهىلوه"4لأاؤ-*رةأنإلىتذهبونرو!

فىيمهمىبالىؤوأ"ةاهرساطاز.نلدجىةهعب!اعلإ-اماهيةرومنصوبة

ث!،ا)ةو.ث،اثوالأ-ررولأراءملأعياداب!نابةبخاصحةو،إلا-خمامات

.،1(اوفأااء-ةواهةوق4نرف-"ولاواثجامةواأهزةامنوحرلاتز.

ا!ةخيه!ورواأنإهرره.ننمىارهوأ،؟ونت"حاولاو?ت:

ر5افاونأيئضةد!.ا:-:"اةلىه51ا،خاهجامليهوءلجبةوا-يقاذينقصورا

بههـوالآن.وا،*-ظةبةإة!ر115إ-ضا!طن؟اطبهيةاظواءرثلالمجتمع

ا):جىاحىءررأ!دهينأنفياول"!ونت،وفاةعلىقرنءنكترأ?ى،!

:صارهوأ،كو؟ت،و!ه،كااوضىاإنهجاحقة،الذىالإ-ةاقأو

.4عهلإ-لمتماار15اظوا4سهار،لد

،.؟نصقالإ%ةءاههـ،الأبحاثءلىلة-4أةرض2خقدكانولو

إ-ةطث"ونص!لاالا-تا+لم!5-ونأ)ةنوالباصو.ذ!بضلاتلأمرادكنو

هـدينةوا.قدقت!اقبتةر15ءثةإ-ة.ينةواإلىاوابو-وفدفمأيدءوامن

دت؟ءوماكأاتراضهاتالاهبازاءتقوو.أنا-!تطاءواءاوكل،المابه"

:"ههوموص،على.يةن!طوالإالا%تاءيةهرااظواعلىالهلميةالمن!هجتط:يق

ا،م!:قلى؟لإزاءءتفائلون3مأإلاالآنء!ء-يراكانوإنالأصيأقهو

،ليسااىءدرقبا،داهذعنلفمرحلا!ضئحاءلىص.صماقىلنأيزةظرون.و

يضحأنلا-خ!خالملميه-؟ن5ل):ءفائلا9691-خةالصادرإ،ةايم-ف

التة-ير،،و،اتارنةو،ا،المثماهدة"مناهجبفضليحةق،بمط،طارآ

دارولى3411(ب.9صكرم.:و-ت.!د"ببه"وط)9(أط:بط

.8"2-387صالاكماععمفى8اعاءساالأنجاهاتوأظر!إهارف
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ء!ألواغفىاأادو-يوبخية.الاشكلأتحلأوالإ-!ماص،الظواهردرا-،ق

ة!ررىال!!!!لهلمتيما-سلو،بالإيجابلةلا!أءذةملىفيتتأنناصولتي!

،)فروضذه5بحةقنوأ،ا)فرضم!اءجثدمابقنأ،ر5لا!ظوا؟ء4مها

اته!اتاءذ.يصوخثمالضهه؟تمندد5إلى،ات-ثارءابصدثص!لل!ى

إن-و.ا-و-يولو-ىاابثامشرو،تمنءخروعكلفىريافب،اة،صهت

اناهجاهذه-طب.يئام!نله-يهسو)ن،!اعالا!دانءفى"ذا!رةق

-وشولو-ية.ظرية،يهلذاةشعدأنالا-ظعءلملا-ظاع،الوضهءه،

النظيوج!ةءنفب-،صش!وكأمرو6ديماتأاءذاو)!ن،،عاء،

،تيطت،أومفههـوعأ،،نينقوا"امةإكل،نأنكا،للإ-ودولو-!ة

.(1()لالمناء-يرناء؟و5،تماعلاصالم5دانءثقف!يةارثاة"!تتاذ

حتىءصط!!اتهتو-ليدإلىثفتقرنهأ:الا-ظععلمكلمثاأ!ءنإن

.ةءو-دءلث"4)ةله-ءونب

نون!.التاإلى-و!إ:امأطكأداه3يهةءةفءن!جهةعههولاتوءةاك

ءقيالا-ظاهلموم1فىا)قياسفوقاشاا)مههوبات.لماءوءنهـا.ف!"سو-ثولو

الاءتاهية*هرلظواا.صات)هدم.طرآ،اة:!ىابصكاقمءدلتانضحانةد

فه"تغيرولا،بتثاصيأوهذا،ء4مهصرارة-،دقدتءدثلاالماء

بزظف!هـرالأودكن،اظروتالتةسخفىءتمماإذا،4ا)ط-ثهثا)ظاهرة

ثباتلاقدىأنأ-تماحلاابةمعةفىالإ-خماءيةالظواءربا)؟-:4ئمامما

،إلورى.مهالالاءررىولة-3فى:4"سأنأو،الا-خماسا)ضهةطدر-ة

شكلات!إذنةأناك.اةةافةابنيةأمنبناءقاطضارىانمودر-،أو

وةياسمأماء.4لا!ااظواهرا+تلعمكللياتثناءأتنثأ،يةصء:ودولو!

توءيا.رووصاةيا/

كلبقبارى.د،الات،عء-لم"؟اهجفى151?ةت15الافيا)1(

.26صإص!(مب!
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:هذ..الفكلاتبر!ن

الطواهرلينوب!!ائ!،اةااوا)ةروقتماميةالاصالطاهرةطببمةء:،ة

ثعتازالإ-حماي،هرةاطاءاأ،ل!ساطةباتتمبزالطبيمي!ةاعرةألط،ءيةالطب

اظاهرةاأءا،وقيا-12ومزلمافبطما؟عنالأولىإنحيث،؟لضمضد

ةيها.التحمأوضبطااي!ءنةلالالإ-ظهية

فيتاخااهـاأ،اراتحرواؤااتوواعيةاو!وبازن!تاوبةيتجر!ضعلأولىا

الأولى.!فيي!بلكيافقاسلاإحهاصثالاموضوعيةوابا؟دةتتتمز

علهاظ.قماديةلااةاةءةرا،ادعجءخاطيهانإقماديةحظاهرة

حنابمكيفية.

الا-ظءية،الظاهرةمخديدإم!نعدممش!ة!،4الثادواككاة

مطصء!ةءناافصايمكنلااضحديداءشصكةإنصيث،قياسماي!-ءبئ-.حتى

الكمرباء؟!14بعرتلا،ا-!ررربا?ثلااعا!ؤإن.والم!!لقياس

ةةشةلأندون4وبرلقإاد،كمربىالنياري!تخدمكيفيعرتكل)كنه

.هرهجويدمخ!وأئ!4فةصيمص-

حتىنترددؤالولاللاضىالترنقنترددكالتالاعزاضاتءذه

اعدوةةإبباعالإجآءيةهراظوااصةدراسمحا)او5:!،و!واها*اليوم

الاجماب،ثا)وابتمقدلدتلة"للسائلمنءددفىوتتركزاهرا،أنهج

اه!نوةإلىلوءولاتذروالإجتماميةالدراصاتفىالةجاربإجراءروا-تحا)

المقالجسدقةوء-ررماوضوعيةاعنالا!،عيةاظواهر01وبهد،جتماعيدة

1(..،لاحتماعية

المناهجنطبيققأ!ة.واثاعتمء!ومنالوضعيينأنرأينا+طذاو

07،،96عىالأجماع"-لممةاهجفىلأماءصةت01الائم!ااظر)9(

حمن!دبىاسطعبد-!الأنجماس!ه!ثأسولنظروا066،966ص

.912-801ص
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ووضوا،المناهبمهذ.نطبيقبصموبةروا!زفوا،الانجماعءلمءلىالعبة

ولم،،،كوفتو؟ةهلىقرنمن!!رأمروةد.ادققبدفىإم!

وتمرفتالإنعصاقاكوعلتوجيهنكنى-صيحة"لية.ماثجلىيرمهدا

ا)صبل.بم

ءههااالىاكرجةالىوهخاهجهالمعاءسالاخماعملماقياهكو-"ددت

،ةء!ه+"،!ل!فىعن!ريهبواهزى،الفرنعىارياضىا)فيا-وتلسضر

ءبارةقفيقول،الاجتماععلمقالامحاهاتوتعدداتاهحا--كثرصن

الاحتماعطلمإن)والمنهجالعلم،ن5بهكتابدايةقوردت،لاذمة9لةدبة

البئ!ر،بنىمناصرصعةاءسمنةمالجهماأنإذمخيزاالناسكزأص

.واضقلاأفبايرظهاثصذأواتقيدوققلبما!ثرإا!شاءسأصرو

،-ديدامنهجاةششإنثا،الاج!تماخ5لمفىدراسةأوة-ءرةوكل

عالاكثرالاجتماعهـلمكانئجوءق،ظبيقهقالاجتماعأهاءاهفى

.1((النتابمفليلح!لمناهج

ينت،،عندالواقميةلأظقا

منطلقاالاجتماععلممنالأخيىقالفصلالأخلاق،كودت،عاجوفد

ولحوىالمخركالاج!تماععلمنينقواأءدوهو-ا!ا،فىالتقدمأدونهن

ؤالولاالغيرية.نةىءإلىاقيالأنامنيرنتةلالنردأن:اونالقاهذا

إنحاد"نمبارةاخيربةانموراحل2.تامةصمياد.ةصود!شنتهدمالمنيربة

لأ-لاءيعوقاون،اطربلأجلالأعرواتحاد،ةالأسفىلاالأفراد

.الصناه"إزدهار

4،،صالاتطفةالطلهزفيالأ"لإقلم!لمالمظىبالأء.،واةخنع

لأ01ا-90صالأ-نماعممماهجفىا!اءصأاالأنجاه(ت)9(
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يرافه!/.الى"بكيةإلمومااتأخيمشن،-4برأءا،ملا.خهبجطللطأوامتزم

اةدنةاو.ك!".لهآأ-زاهاملوماؤ-اوفير،ا)ه!مأء4دثمةمنءو

الىاجعه!اصاقةرةإلقاءصالأبملاقاإزاءإ،ةت،عوظرفىاراةمية

لأخلاقهساو-5ءلم!ا،واجبافءرةإحلالو،أ-انالإءنأع!سلطةالى

يه.كاثا

إلىانرديةاعاتاشاإ-!2إلىا)طببىايىلعنعبارة:لواجباوهذا

!كاخيرالأ%لاطياة،:اذن)اشماروثءون.أبمعلىالإنصااكوع!4خد

ا،اقبةاي!إ-فةةتحةالذىفالإ-ةكاوحالىءق،نابهالوا!بوذعرة

لى.نسالإااكوعقءصوا)فردأن"تهينءتدءا

ءصكل!ثءرلاللا"شياءا-صاا:ظامامنسيرتهقوا)!نوؤتءبط

الأتلاق،?بانفىق11،1أوفعصامنىااب!ت*ةوالإاصما.ء-باعلاصة

المباشرؤالأثهـينالذىهولأنهالأتلاقلهلم-داءةهـداوافىاهلموا

.،"411والإجتمابةافردااط.إةفىفهلوص.يلدصالمباثروتير

إبملات1ويرلقيطورأنالواتمىسالأتلاقلعم3تب"لل!نو

إهـر-،اإلىانهمالذى،،ايربا،ا)3اش!4اهذهتناولأالأ-لاؤث،

تاذآأوءل،يمركادولبأ،طيمافيصت/كانا)شتهةاةراالإجتماعية

.اترناهذاءنا)ةلإ."خياتفىإونا)سرقلأظقواللإجتماع

ث!ت.رإية10ا4الاةالىؤ%مالذى،أ+لماأخلاق،4إفىصتا-تنماو!ا

قبلالةرنسيةباالض!ةادءئابهذاوثس،)29الملمءندإع،منوان

اموبهها"شقيخاصةمقدمةله!:بالمؤلفولكن،3699-"

لا63صكرميو-ف.اطد!ة"ةاسة"تارخ!أ:ظر)؟(

!!ريبهدكنبا-:اءدار.أهبنءنماتد.ههـيمة1ا!،إلىش!،)3(

469؟ستأ
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ولميرتضلأ-ا-يةاالكتابفءدةفيهاطضا459سنةشؤبر01بتاؤيخ

459؟،-خةصتى،بابيه5آراءإذنفهى11عتاب؟رأةمنكرةةأى

ال!تاب"ءذافى.الهلهيةالأ--لاقخطوطيرسمأن،باييه8-ويكاول

فيبين:

ذيرأنأردااوإذا!تحأأخلاقءلمءةلإظبذلتا)شالمحاولاتأن

لمية،5أخلاقالى.!لىأنوفياولا،صن!4نقدىأنينبنىادلمبمالطر!قق

كأراتهتخثا-ءتاباهذاءقارابماصقصلقثهالمش!هذهويتتاول

املم،ااخلاق"

اقهاالج!ودأن:ةيرى!يىةلأ=لاق-طوطرءم،ابيرباةيها"بكاول

ءلىلاى511ان!خاقت!اهأنلابحقا"لأ،خفقتأأخلاقىعلىاة-كوبئبذلت

بحثاف؟ونىثلمةإثعاقلبأنيرىو،ث،تثةسأومبارىماهوملى

مبار!و!أتلباءو-ودةلأتلاقا!لمدإنإل،مم!كنلاهلمأخلاقهن

اطى،اا:-صاطرةقفىالسيرلى5الناس-لتاشاةالمميار!رلأةاجملة)عن

ةدمه.ويوثةونمناء4بحددونجط!ما!وا

ذالرأنإلا.رزهببههـفىتمهغلم.!اهلماأ-لاقأنءنغموبالى

ال!لىمت-ررغاإوظلأةإأفسهاءنتبرلملأنها،4بايي،؟ظرقنةمعالابهد

.قصدهفىلىأنب!مق.تطرر.ءسوفىلم51اوجودقءتضمضةفهى،فبلا

ابا-:ينج!ودايض،.الذىا!ةلىاا،نهجقةتثلالذىو-قهإليهيسعىالذى

!.8اومهـوا

ء!،أمثلايصةلم!ممانن!كاأت.!ناة!واءذالى0و-44لم5اامة!عد-"ودرا

.اةاطوجمالالإأ-انعظمةعننلرةويرتفمهخانفتر!انوأنها

تمامما.واتيةبطربقة"كون+أنيجبلأخلاقاءذ.ودواسة

له5ىءاراةفة!اواإذافتهط!34ونأ)قولاةاخالىالفصلهذايختمو

1،دى1محرة4-5:لييناتاابئلأعيا
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ثى*الهلمأضلاقأن!ينق.وهماإلالإسالأضلاقعلمأن:الأول

ميلأ.طوحةيقةواغ

لهاجماقلتررايوم-ا15اؤنأستطيعأ--6هذهالهلمضلاقأأن:قصالطقي

.امهىاا،صر1قيلالأ-لاقءرزاهبمنلةاالفكرونماتدمهتتجاوزأو

.(شاسئناخيروأنحيا"خاقنلمأنعلى،درحهأيفه،وكل

وذظيعا-لماتدمءلى-اءررتالنى"ت.املماأخلاقماصودكن

نية2ناللإادمادةتجابأناطياةق!ا!بةتماأذا

لية:إتااالثلا.ةافصولافىلأخلاقا"ذ.قناول

بنفساعلامسافلاقاعلاق"-ذايتناول:!طرالةكرامة-9

اطقيقة.لموخ)4ا)مقل%اودءنعهارة4فيأساالإامةادكرولحوا.:أنانالمنو

وراءمنالأولىظيتهمأنءلىتدلم-لموع3فىتجلتالتىا!لاءاوسيرة

ملية.أتراض.نءلميهب!ماتشإلىتةظرواأندونته!اا)ملمصجهود!

عالمأوا):يور%ياعالمأوالطبيمةأماءندالو-يدة4الغا!4هرة،1

.الإشخماع

واحدأءلىثلأصاباشابا-:!ناشلاء5أنالاهذامه!وما

اةعر.اصل؟ةرالمظ"مهلارةا)م!مجمل

!هوطوت،فيةؤ-ال!امةاا-حرا!مج!و5ممراةاءا!لاجهلهكذاو

تا05لهلاحد!دريجياهـةاءرمناطوللى5يثيدلذىالومهولالف!ر

اطقيثية.نسانالإلخمةه!ار"واراحةرت5لاالذىاو!ولاالج!د

فى.!.بحميمماطناسير-ءونأنلى5؟ههلأنط!ينايجب:ه!او.ق

"ولاةياس-يمونلىلأهاأ:لا-ودهذاءاوعند.نيةنساالإال!رامةهذه

نأهذامهكأا؟صو،!هادىالإهالتقدم"وير-حونو)ق،الأءمكقدم

الإضصادىاتقدمايكونأنهه!مودهوماكلودكن،ممغيرالئقدم
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-لاتثه.ليةنساالإمةالكراسلالتمحبملكوابم!لج!ودانمرةمنيةيمنرو-:،

.دا+"العلمت!!يلكل

ادأق!و:الصراكخ!اطعايهفيطوىالذىاكاقالأهلىاإفل-2

.السادسالفصلفىعنهويتحدث،لإئتلات-و

.م!نصقةول5ا1بين.!ةةأنبئ-فىالهلمقانونأن:وطواه

قديمةرتبةوا!دحقيةةإزاءإاخفوسواالمةوليفىلهفاننأقىوارء-ة

افدظتوالأديانا،ودءقاطدتثا)هلمسبقتوةإصفاتدإنأاإ)-أفتد05

والهلمفرقال!!طدامإلىأدىا،ءهخكلفإءسارهاالىةبةهذهص!تق-!

اكاكا.ةينا!وةآ-اعاق

.وار،قال!كاه،جمعفىإلادعاملايربدواتاتاراذه5وسطوالملم

فقد"قيقةأهذاخو،قيادالإإلى-تدهولأديانواا)فدةاتكا؟تإذاو9

وا)تلسفاتلأدياناذوىصنيرونالحلمعثالى؟ذ-باؤةد."لاالعلم!ةء4

،4ت05ةإ-فةإلىأو،-ين!فيإلى!في؟-بلمذاتهاا)م!مود؟قافمل!ة

لكوا!لا؟اد!و:لأساسا"ذالى5لأخلاقىاوا)ممل.ءهكن!!نالأو

ت!عناوإذا.13ادإرهل؟بامةولأءلميماتضفقةرقيفيثقا-4ءنهـصثف

.الو،قوهوالهلم-لاقأفىاقا)ثلأعلىالا،ة-،ءناءذا!ن-

%ولهقطواطريةاتترامهو:ا-لىث"االأ=لإققاةإكااإمل-3

التىلدث-.4و-!وصهـالأديانابما-ةكللم1)ئ4اطرر2-لما.بماداالة!للا

صمبتا)ىايةلمفاتال!وع-ذ،ي!ا)ةاتءلىالموتإلءفيراةوألاهنا!بت

.يهـا!لةغاءلىاطاؤدةا&خات

تكفيرمءقهيداة،اعل!وملهنءقبحيدآئممادابقنهأاملماوطرافة

نأ.شةدةباطر-!يقالتىأةلسفاتوالأديانوا.نهنو،،اطربحلنه-وأ

بماهولايمترف31ا!كنو،الةع!الابجوز%تواءدةوكل،ءطاة4اطةية،.
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اقكرخ!ءذهولأعية.ت!صبه،!قاةة،ص.وأنما،لدناقشةئالةيرجميتئ

بنصه:،بابيه،،ماقادرش

إل!-مطمشاالعمءوقثايؤميجىءقدانهلتاأحدقيولنفلاوأذن)

،-+احويةاعنو؟هدل،ا&لأأهذ.فىلامناقر-"فيمولئحهظمنلتيجة

نسيم!ماهوإل!لاعلما،لأ:الناقثةءوبعيوضعأن؟ص!كن:ىءكلك

.تجي-صالمتصتبرخ.واجهةقدا،لاالحريةستكون"ذاأجلومن

"5(المنالون

قه-روأقرهااممتاباقوردتكا،باييه5عهدا13أخلاقص2تلأ

بةولى:ا-459-ت،بيةالهرجمةهـا)شاعلاصمةمقدمته

اذا!+إلىاءتدتتالوأ-لاقياومذه!أءلىءثلا.نجسهقالملميحمل)

-،ق!لم!،ةأ)+أنةاباحااهد*ذذينأأنل!تحاووطد.وسهادةنبلاتينالأو

:محراتةكلات

+".يةافال!ادءرامةبم-5ههـا4فىاةاانهو-رأاف؟راإةدامأن:لأولىا

رقى.كل)ىوراعرااضرطاصالحربةأن.نيةواكا

*-اةدبواا"ةولاا،لاف.تجأنالوا-ب"قةلالمه*قمنأن:والةاك،

.ند*2-؟قا!ااإةاهخداود،ن15ابراثبماتهاأاك!االر!قافقاناس1قبلإذا

ا؟ثسصاواقلافا!رة"واالذدهقة-؟رامة:إذنو.البرءانذإثافامة

ا-ر،ب--الذه:سالاأ.4الإأساثافولو.ا)+لىلأخلاق)اة،ثاصراعات

ا.شحهادء3ءلىأةءىو،ذانالملأأ-انالإ-ةةلالوا!"ال!!رظأإظاوا

ط:ثه.!ثإ.ء!اطلمهـ.ث"+لمفىاط"ا؟قأ-إه"ءنباثهـ"تث-ورأنتلا-ظ)5(

--كأسإة(-ح"ةرنفىذإثتلافةالأمرولكنثمريئ51لةهـنفى"ملمءلى

.ةب!الاشكةيةيأحفا؟قءو"هلمابإتوصلمابأتيهةةدكان-!ث
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لأةرادإ)؟(.اوحياةا)شموبصياةهقيراتىاليانوبلمضر/سعتمت،برل!

للثلأن-وانهطى،4بايب،ءيراها؟الهليةلأتلاق31ثلءلىونطدة

والائنلات.الوفاقوهوالثاقإةلاداخلماذاإصةطاحربةاوءوالتأكا

رقيلحيةئقحةاكةكل!اتا5لىبرمةمدائتلافلاواؤألوا"ثللان-كاسد،رو

هلىأووتيتيةءقائقءلى!رتوىاهلمابأنتتولإذنف!والناصمليما-هتفق

الملمكاحقائقأنتتهروملىيةا-راومثل.بةينإلىيصلأنقطاق!تهلأقلا

يرفلأنماةإ:صه+با-تيارفى"لاباب"،الإط!ق"ة-علىةيهاينلاية*فسبيه

لايرلقبلأنوإما،اولئثاوثهانهيارذلأىعلىيترتبوءنذ"ذأ!دعاالغاء

واف!ح.وهوا!تضاقضاتقبلنأعا!يهدتتمئذومند،.الإلظ!مذا

يمقألاا-كنىوءةءيخاهزا1)"لىية،،بات"أءلاقيمزإنممالءذا

.الأساسمنالأظق*!يهز4مت؟-أإض!لاوأوردلالإ-يميهذا

ويجملءسهيرناةضا!بيةاإالأضلاقيقولالذى)ءبافىيةالبير،ان

ضدادلمءقدفاه،قالوضوحكلواتحوهواملماظر%،ءنالأخلاق

و15لدوااتكاصت-دمداؤةد،نهعلإاقامثراءهلاملمابأنئاينالفا4ئهاجمه

.ال!ضسورمنكثير+!قى

يؤدى"ذاعو.اعليريمتةدعلىةادرنهألملممماعندءطمأ4إيه،ولامه

أءلما.كمةإينيخلماونبهذااةا؟لم!ابأناممان5ثداخ.المثرضيوعإلى

الىالحبردىماتشثيرااذىعااةرويقابينوالمحرفةتحصيلوكل:ألاصاصية

كلاإاخيرواامثراودكنخيرإلىولا:سإللا+ؤدىالهلمطبمةأنوى-رو

ف!ذا،!سهإطهقاأضلاقو5ءذافىحو&،قاكطببرسببمجصلان

!ر.فىالمطبقايرثركانوإن،الخبفىلأهلمطبق!يرأكان

ا-.اهدار24عىأءكل!ثك،5:بصتمر،إبابصأن!".عند!اع)لأأ

ية.&ر،عحعب
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أتلاق!قب؟ونقدبلى،الةردقهطأضلاقفىورامحههذاودص

+ر:صة؟ممةقكانوإذا،إخواقبىقجرةبهلئةق11،لمكانمإذااطاعة

.اشر)9(اقطبق

لما511نمااقعنخارجةالأ-لاقأنءلىادلاأواضحهذاأن:رأ.لىفى

3ب8امهيةالاقالاتأن:تررأنذإىمد،يهلبا"يت!قفءيف

فية؟فاال!4"جهدةا-11بتحصيل

ة!لا4هناأنإلىنؤدى-بدا%اةنهأن:يهطىذ!بمداوحديثه

ا-ون--وا،"-ياربهلأخلاقواوصمنىاماأنأصصاسعلىاهلمواالأخلاقمين

ا!!ت!ن)2(.بينواسع

-إل،الأتلاقمجالل؟ررتأنإشظيعالهلمإن:فيقولتمودول!كنه

.اوةه"ات؟رأفقفيبث،لأيئمداها؟!تهإحةفاظهعيدت،أنبح!ب

بارباعةثص1واظيرعنوبا؟داطياةوعنالواجبوهنالأءلىالمثلن5

الو،خوه-!،"ملا-ظة%اضعةاللةث!مو-ود-و،ئعيمرالأةهذه

ارء3على،ا)طبءةلم3ضبو!ا5وضمياءلماي!ونأني!-ءنلأ-لاقي"ا

به"!لأن:لما5ر!يمشنوث؟فيهلهو-ودلاو!الأخلاقءلمأنمن

فتائجإلىالو-وللأناةتئجاقيه!لولا،أءبرباث:ترحوأنا)فلةةعن

جماةتهإبأنت-لم؟،أيهط.01وءرزا.)1(طويلج!دإلىيرتاجالمجالهذافى

وتءطينا،لأتلاقوالم511بينوة5و!ودةقولاضزز-وكأةاكاأ-بةزالسا

!-بل،الهلمنطاقفىدا-،الأتلاق*ونالتىتتشحهادىا،منىأةصآ

3الو،خإلىة"ود4جأ:هذاوء"ئ.الأخلاةيةالو،خدراعمةكل:ا!ملممهمة

لم!الهلى5فيش!511لأن،ةيماةت-4أوغاكأاص"ا،"قيخا!هلاومذا

32-8،إ"صءلطلاع)9(أنص

،*88عرهق&(اامدرأظر)2(

..98،0صالمصدر.ةسأ:ظر)3(
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إتطيعلاإىةتنهف!،،خلواءلىنوةصةهدامثرا.قأيةالإنساهلىيجلبهبط

علىال!ثرجلبقدالهلمةأنيىلمأنإما!و،القناقفىمنمحرجأن

ضعقيلالأخلاقابأن:تقولأنإمماو،تابانفياذ"ىثنقوهو،لهةالإأ-ا

يعرأنإستيعالا+-لاقآ-رمصدوءقنبحثأنءببل،!حلم

فهالطبعةوهو.افتلنةالإنسانيةاقيماتلدىمحترمةأظيةأج!ما

ذ"ى.إلايميلأونولن31انطاقكير.لجاقفى

ظعيىلماواتىلاقلأتاعلمأن:"،الواتلأخلاقافىالةولوخلا!ة

أءدعليهأحراهالذىاتهرريلاو!قا،الأءلاقمجالفىنجاحأىبحرزأن

المناقشة-مامأيةفولم،ت"زنه.بختإث؟لا-،ءن4جمر!!هد!بهمناءس

:،"!3و؟ترافعى!االديئ

امة.اتء،الو%لاؤ،أءقلاطسهدبأالواةمى،"كو؟تيئد!ي!ولم

ةلىوالةإ-ت،الدينفىة-قطاخو-يهاعنافإسنةواالديئيبهدأنأراد

و-!حورآوك!ت"وطورو-آوبمادةمه.ودآدةضهنإ،،لالذىخهةد.أذةهـ4

نب!.لهفاسفيةماتب!،اصصيريث-4أسانل!ط:قياوف".يخلاحونساذ-،

وت"رفهالإأ-ا-لىالنوعةخا!5الديئأن:ذيرى.الإؤصا.لىاةوعاقةلى5

وذ،ص،إينممؤيمالأةراداحو؟اةرداقوىلجيعالموحد3برلأاالمبدأ؟4بأ

أاخاثةاءلمككلفماللأة!طاءليعدةوا!"ظةبضصب

بإكأ:ارهاالإنحصافة-لماقءقءبارةهوبئوالد.الإأ-ا؟ه،إنها

4-:!ولا-ةة!رةااطو-،111!تإوصوداا4هركتثمالذىا،مهظلأاجوداوا،

و5،الإأصاةءهشأن:أ-اسعلىو-مادتهمالإأ-انيى"دمقا&ا،،

اتظرباءمملالو-دةفهذه.فةالمهروءدةيمفللذياوهو،المماقرةعأ

اتاريخ.ابهقثةطواتىاإ"كأاوءتفيةبالإفاتهعلا،صثمنألهالململى

نيةأاالإأتبديفودءق
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النرديةالعبادةةلمأما!:ومئصشقيفرويةالهبا؟ةأن،ك!ونت،برى

نوجيهقالأهلىالمئلافردكظذجاعلىلأعزاءاالأشضاصاقياذفىتلتب!ر

لية،الإنساوهوالأعطآاو-ودانة!ياالىوأةمالااكردأؤ-؟ريمبم

هذاءقجزءاقكو،تتحققا)فرد3رامةأنإءتبارإا)!ل-د)هـلاة،!

ا-مادةاوهلى،لأهظماحبالواعلىدلونيراننطوىاو?ت،لأءظماالمو-ود

.جمب،هماأدظ

عيادأقنيةالإلساالىمنينادتكريمفىةضتبلمورللثشكةال!بادةوأما

بأساء*ووالثالأيامصفيهوسى،واتيآتقويما5،لت3و،*و!ع

نيه.الإاسانةدمقواةربض!ببأ-ا،وانالذارحال

ءما،أطباه،شمراء،ةلاعصفة:و!نها3ثتءا.-زااالإوء-ادة

هـءفلالذىالطرتقح:افإ-ب:ومهمتهمكايمر،ح-"!ء.ةةهـدؤلفون

-طىالوالحمهورقا)صلأخد-ةشه!ءتمافيةيقءلىهلواله،نيةالإأصاخير

4!تكل-ثةأرادتأو

احونإن5الإا-ازيةديئد-ءناطأنبحبا)شةالتظر!م!وا-ءق

با)،تبةاتد؟ةاالأوهامءق!ررتنهاأتدءىالواذه.ةإنأ،؟ت،حومند

منئحررتق!دا.تءاأنما،كونت،يرىءذاومع.حونا)لضصور

الا"ثهاء-صيفال!ص!ية4افياإلىشودأندءسهاةل!ذهلاالأوهامءذه

ءاءقوكلوا)ةن124لاةزوةءصدر"ذاوفى.اطبيحةاب!افتفى-صوحباةفا

.ءا"،ولأمطماإو-وداةةاءفىدبدأنتضأ

يئالارزوالهواءءاطاقتءو؟تالأعظمافيوركاا!ائااوالأرض

لةانثشءطآالا-طواوالا!هطآا)فيةشوءذا.لأعظماالوصطهعتبران

.الواتىاوثإ):االأءطمالمو-ودمع

ويأق،الجسممنالدماخيةبثناةام،قالإدساا)نوعقر،ءلىوا)فلاصهف"
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طتعواث!رةإوهو:جبؤاو"ن،طفةام!اهضاءأإ،بمةاوهناررس!اءابمدم

يأقالمساءاوةمد،الأعلبمالموجود"با-ة-كالا)ءفي!والفيريةإطنان

!والمماليب!!ءواخيرا،اتغذيةاأعفهاء4إب!ثاو!برالصناعةالمال.ربال

)1(ه
الحركةاعضاء

و:5ضمارالهاوو!ح،تءو،وضهاكاأليةالإناديانةكلءذه

كبر،لأا013إمانة-،و-+ل،غايةائقدموا،ساساأظامواله،!-!دأالمحبة

وأ،ءوا،عبرأكاهنبلدكلقط!قيوأ!الغربىأا)ءاأر؟ءفىوثصاعت

م!اي!.لما

.اتواكانثالاصأنإلىبرلمباهالإةإةتندثارالإ"ذاخماورةوبيان

أو--ت،ونيةالإفا؟ةديانىققدهـفياانجاهاو!ماو.لىالإةءاأذءبإ

."3وشه

ونشر،الإنهانيينبهان،قءريهاأفىالإتاقالمذءب!يغولةد

:13هأ3رذأةصثرطافةنهب11نفممنو،ون!ثيرءفهاهوأ3391-،ق

.عزلو،ول!سإذاء"ءو-ودال!ون-9

فبها.هـتهرةءلميات؟إيجةوءوالطبهمةمن-زءالإأ-ان-3

اطياةإلىةا"ضواأةظرةاوأن،ابدنواالحةلإيمن.ةاهصةلا-3

.!ادة"لمطرة

"تاثىءاتدريرااكطورنحاجإإلاا؟-تالدةفييةأصانالإ.نافة-4

.الإ-خماءتةثةوالورااطب.،ايى؟،وافانا!بينالة.إعلمن

اية.تاالإ!تيماطبيعةاملىأئقضامنأىالءونطبمةضبللا-.

"3،32لأ3صكرمبو-ت.اطدنجةإةا-فةإظهـنارعأ)!(

35-،8سوبوفىأور:لائالي!فاماعر-ابخلةا-فىوا!بئو"عبر
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وبافه.يئبالةفيه-التاسمئقد*كانالذىا،مرولىلةد-6!

دلالاثلهااشاوالأهدافوا)تجا.بالأفعالءقبئالدشكب-7

.والمادىلقذسبيناتميرزالهناو.ق،الإنساننظرفى

.ن!مانالإهدت!4الإفسا"ث-!هيةاكاماتقيقاأن-8

وا؟اود،اخ!خمهيةاالإحساصماتادبرفيةالإلفحالاتن5يمبر-9

الإجتماعية.أر!اهيةمخةقافاالجاعية

بو-ودؤبطمطناصثوهوادةفي،إةفعالاتإذنتو!دلا-09

"طبيمة.خارق

أ!3+افى!،.أ.أ!ء4!!!.أ!اوىد.+وجون.ولناعول!ابياناهذا?ىأوقد

؟(9)وغير!

ثزالوا،؟ت3و،مب!ءذ"ههز

وأ،الفدفةفىنهم!فا.الإأ!اق،فتكو،ديئؤأكان"!طذا

اللاهوتيىمدأنأراد3وتإن:قلناأالفا-فيةقي.ة،ماأخرىمبارة

لي-ل.ابرافىلأذهبظ-؟قوطول،الإؤصاننو-يهءقوللإتافيزةا

طولعلىبححف!ل.الإررانوتوجيهايةالإنسالاهرفةت!ويئقمحالما

فهأ3زاكىالإنساايةديئءلىء-ذاثطبقأنا-بطاعهل3اطط

وافس؟دبئ

ل!ةأ،أذنيهإلىولأيتمافبزثقاالدبئق-ةطبل،ينجحلمإنه:لا

لماوجعل،امبادةاالإلاقع!ل-الأعطآلموجودومحاها-الإنماثية

جمررفلاماارد503-02،صبدانزكلود.-بسوا:آ)1(

.".91سنة



*ممون8طذ%،نصورآوأءطىأصهابرونبدك!نةعاي!اوأفام?ادة"،

ولأو%ود.-،الأءظمواو-ط،الأعطم"ةب-ش3ن!طوداثالو.!و!مه

والإؤصافية،والمواءوادحماءالأرض:افوالىعلىبذ!قو"الأعطم

ثم-،الة-اءثم،الةلاسفةقتهعلىو-مل،للإؤ-انعأءتيمافزثةاءطىوأ

.الممالئم04وا)متااللارحال

يتاشيلإتاةمنيفرنأأرادةةد؟"خهفرةجما-ةوطاكا""ذاليماسأ

تضحوافشللقد.الدبئ!!ثىءكلءلىقىدطبق!ايةالواةإلىوالدبئ

ط!-و!ذ،قيلمنو!صناأكاتىارالأصلاقاعميض،أوؤثل،تناةص،

أو!حناكاالآن!تىكاةلي!.بحاءآيحرزوأ،الواتىالإءخماعءلمثل!

.ةهـلمن

:.53ص"اتا-فةاتاربخ40ةكتاق"أبتدتد،ةولعا-"و"ق

ابو-بئ5،اةهتيدا3-ثير،:ت3و،؟رسااذىاا)ةإ-ة،ناريخإن)

صم!وا!الاهرفةوءدماءوىلى5ةةومثريملأافىودءت"،اةط"بمضفى

.الإءلا-ىأةر!"قطةكبناءةفيمنأحلان؟و،المفرض

تةالوفىا!ةاه.ةا-ءا!ااتظبمارد!اخ-الواذهيةالةظرةمرارنة!و

اذىار؟:مىال!اارز05ةاورلأواب،ثهوسرفرا)تالتطورايةفاو5-نةسه

!،ا"ظةه"او.119""ا"ث"لوااة"ا)ةا-هووه"ما"ظاص!رالة"فيوجا-بز

أ:لاثااإرا-ل.ونقاأو،ا:لاههـ4ا!ورة.ونوقا11،الطلةوة،وكل

.ون!ةاووه."-ةزالواو14تةشاأتوا،يئاد:هىو،رفة1،5ةي!اتمرافها

أ-الاة،ات(ورةاهـبم.أ-ا،-سؤ"،"رابث.أ،؟ت3و،و!"الذى

،أتوفح،-"،؟ة":تحو"هوو،اةا!نا"ذاوا!ح)-12إوصلالنى

(ية-:ا.رةقالاه،اافىالقنف؟يرهءنميا-للأتيرةاالمر-لمهفىصصتط

اةيزتةالأ"ؤكماوةمد،ؤكهمابمدأخرىةر4الديئالى،دأنهأى

ل!؟!ا،4بتاالإ،جعلنهأإذ،ارفمميةأوالواةميةفىجدبذءنلإسضةر
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فهالمقدتأخدمةو!اازصةليه-ول،ىالذإسلمةةفىءوضهو!اكبرا

؟ق:-قاةءدءلىشكدة"لبتدففد،قولو(9)(زمبةاوءورة

امرفةاوهدماء-وىعلىتائم،كوأت،مذءبأن-؟

.لفروضيمواط

ا،رزب.ضم!ارا!إيةلأوروالاثهوبفيىالتارا)ةطور4فانأ-2

.4الصناءتاطياةشظيم؟تمهارامعاةمىار

لذىااةلا."االأ-رالنونقاوةقءلى-ارت،نت،عوحياةأن-3

اتية،ارإلىتتاةينلاه:اإلىللاهوتاؤكفقد،اطسرؤ"51يهدآإلأوتمه

.في"الإورادبئ!ورةلىا5أ-رىمرةيئالدإلىمادثم

نونؤ!ءلىا:ل!دالتاريخا-خضدمءين،نتكو،أن:ذا5ومهكأ

فىالأء-4ن!اتأنوأدءى،الأوروبىا)-اريخالى.!ر.خلاثه9الأ-وال

ريختاإلى؟انظرولو.مبةقلوااء:دراوفاو5ا)فربقفةأصاال!4المهرة

دء2فىةتتا."آؤشثم،ن01و51اءا-فل5ديرنيااه-ةألرممرىا)فالضرب

وعادت.أرصطوءةدوالواقعلةالت!رالىمالثج،إفلاطونر-لةراط

!-تأثم،فىةفي:ةسطىارا)ةرونفىلأهرفةنتفما،حدبدمنالدورة

لةرنفىحيراتةاءلىةاراتتغدتثم،يرالتض-وعهسفىةيى"5

ءصر.،التا-ح

نأةبد:محرربةاةلاهه"اةالدورنأءلىلىوورلأاريخ"تادل?ذا

كونت،،و-ياة.أخرىءرةالديئبلىتهوداراؤفالدورإلىتصل

مادالواقعإلىثم،إي!قاذكأتةااالبئالدؤكأنفبهد:ذلكءلىتدلكاذا

اةهلية؟او!بىلأوروااكاربخاية3أنذلدبمدفيدةركيف.يئا!دإلى

-هـإ؟ى.دلةربإلا-ةهكاشو-ك)طهـثالا-لاكأة..،را)919

65صبوشوابلءسةاعا1!ةلفافىبنوا!لهلموا.بار3،"793،9.فى
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لملإأصاقالتاريخوقاخبصحةيتتدأن101:ثنبناأسدنهثأفىلأمزا

هىالواقمعهبأن!-!أنلايجوزلاو-.ةصذ،ءنهااس!:!مابا.،وبص!ه

وهودة،!دثررهنرةلدوا.هود-دةولأنبدلابلى.إمرؤةاقلاالتطورية!ها

.أ-رىمرةالمهرفة؟ممدريئالدإلىالإءقبار

التاريخ،.قاصه"تاحاتهة!ساد،مترفةأنواما:ب!ذايقولأنإما

نهايةبأنالتفبنلالمجوزلاو-يخئذ،ذاتهااخاربخاوقاخقمح!إلمزصم!أو

ةأن،لأ-!:بئالأمرصوعلى.بةاوانههىالإأمم!اقاديمرظور

قالونوي!ش،نت،عومنقبولا!روزلاتطأإطافانماية5ىةالوات

ارو.إذنةاثلااللأحواا

الواتمأ.ة؟ؤ-ايئال!بدةوكإ-؟بزق.أفى،ءو؟ت"أصبحاوه!ت

ءلىفىإ:"وراال!ماتادةهلى5فاواةااغجا،3وت،وب!ابق

ءلمأسا-ذةأ-داممصانلى5وردتلأخةدأخرىبمإواأعا.4ؤتحالإ-.،ع

:وءىالإصظع

افا-فى،1اضفىكيرامنغامآاك-رر!تماح،لمكونت،إن-1

وغا!لى5شهتأنل-اوثم،ة4اطانينوا))ةوااله؟ريات"نت!و"ةوفهع

أ-ةربدث"ةررىهىال!قالإ-ة-راإغجاافيخ!اذاوه،الإ-!ماعءلمحةاءقإ

الهاص9.نيناتوااإلىء13وث!لا؟زئيةاطالات

صيير.اةةارظولىإءهـ"لإ-ظرااءاظواربماو،نتكو،-م؟أ-3

ظيروه.ةسماه"اتالمجتك!أورخا!حتهذااخف؟يراتطورأنوا)واةع

.هـظاهر.من

بميعلى5ىتصرائلاثةاالأ-وال؟وزقاأن،عوأت5تمهورو-3

فظضهاوأةلميانهاقغ!ةإةةاب:محاتأنوالواغا-لمفاء:لاابخمعات

.وماهـمغ!ط

وافىةمعلأتلاقواالديئعلىا)واتىإخ!جاآطبقأنؤىهفاإلى

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ةيمة.ةيمنأنإتا5يهةى،ت.كو،مذهبفىالئفراتمن!فيآضضح

..ذاب"الةلائةالأءوالنونءا

عليه.دتولا"الةاممهةإأةروفىاق5فر!اجمولونأن!اوزدلافهإ

؟-ت!هل-4-األى5:ؤفيالي!-"قدة:فيانا؟وقادءونلأنج!فىعهوسالرر

"يا!لىانأإلا"لموم"؟تصفيفى4م!هفى،3و.ت"ةرأو)تد،قأحال!اافكرا

!داالىرفةبأنا)ةولمعثقيةافىودهذا،4واتت؟تكامرهاأأولفى

نإ:أ-رىناحيةومننا-ءةمنهذا.واةب،نمى!ةثمأولالاهوتية

و-،ءلى)هـ.ةىيمنلمالإأ-اقالمةوعأنءلىرد)ةاالتة!يرمنتدلر

ن.إ-ةفيدر!ءر.أولأذصلأشياءائمى-صهاعلىضمر!2لملولأرضا

وأنإدلافةاواااكف-*يرأنءلىثدلأهذو،الضارمنربتواةافعا

اةلاثااطالاتإن:ثةالأنلاولىةة،مرهأأولءنالإنصانح!يمون

ت؟ونوأن.ؤردوكلء-صقصإ"خ!اة؟فاوت!مة?لازءخم!!رة

.4قبءنهاص)

ال!روزلاأ.يمذا4قابةط:وق-4ساأفى-اءورالمذهبكانإذاو

بهذارهايبرأنورأىأاإءرفةةرر-"ت"!اة"3و.ت5إن-ررةتا)ةول.

فامةظوحاهت.اطقيقةكلةيهلح!را)تجرإيالهلموب!رهالمذهب

توةف،3و.ت5أنءادث!اءن!وةفولا4المادتانلس!4اساذهقيتا)و

تهذاا):وةفذا5لأن،رن!الإ.وهـفرتضذوأا)طبتوراء11ا"--4با

.ل4ة.نأو!حضاكادية111ق5كشيرآبفترقلا،أدرىلا،--.وؤف



ل!إلعافصلا

اكطور؟ثنظر

.أممانالاأصل،

.اقطورظرث"قالماديةالعناءس"

.المطورقظر،"-يخه"!

بين.واكطورال!هوتإينالمراع.

المحتافة.الة-كرمجالاتفىالتطوكأةلطرأؤ"

ةالاصهلاىأوالحااكطورظربئء

نية.الإنساالنفسهلىءطبقةاةطورالنلربئيروجموصىصهلإمة!

العربى.المالمفىوالتهلميماكطورظرة،-

.أتطوربر"ظرالإسلام،





:الأنواعأ-لكتابمقدمةفىفيقولمذء.،مرفىيهدأداروفيإن

ةطعكا-بهأقطعماكتتأنقالش!دمن-!!،بى؟رلاا

بذاته،ءستقلاخلققد.واعالأمننوعكلبأنةاتولاءن-يبونالطب

وأن،يرالتغاغةدانوأحا!أند14ا!صت!،ملهلىااليومإقو.!ض!طأ.

أنواعءن.قي،هـلمسصلهأعقابصالأجناستوابعمن15."-برأ)ئالأدواح

لنوعاةابمةإالتنوعاتكل-ممونذائهالإءتباروءلى.الانقرافىطواها

بأنالإقتناحلشديدذ!ىذوقإقو.النوحذ،ىن5مدصاصلأأعةابا،مما

،يراتالئغاطدوثلأقوىا11يءاو،كابرلأاالسبمابهوا)طبيىخابنهالا

:(الو-ود)1(عالمإلىبرازءاباتفردالذىالأوحدا)-"ب"كنولم

تصتمدملىادكبير:البصولوبراهالما،"ء-لىءوليان،أولكاوهى

عذ.منامص:خامهثهاتينكبليرو؟قيي!تين،،بئدارو،2الاحطحكلائق.لاث

.اثلاثااطةالق

"ندسية،ةسبةظيماز-كاثرات؟اطىقا-؟اأنقائق41هذ.أول)

يئوعمثرء!مةكل،مددهإضاعف،ؤ-يببطءؤةت!الذىن15ؤال!إنءى

حياتهماتلالمنهزوجفيبأإذا،اؤفكاا)؟ئناتإطأأوهووالفيلماط

مليو،99يصبحالفيلةءددةإن،التوالدقالفيثهنلأىواسفرتبلهصة"

أفرإدعددف!نالسريمالتوالدا"ترءمودكن.قرونليةنمافأرففى

ف!ابطتاك5ي!كنلم)نءذايحدثةيت.بتاثاةكونب!د؟وعكل

.أهاؤت!دوةف

هصكأنو!لتائ!،أولىإلى،داروين،وص!لقيةتين41هائينمن

3ط-71لا.ظهرسامماءلمبلشجمة-بئثاررداروانواعالأأصلى()9

ء؟289-نةله-وردار

دى111!عر-"



نباتمنؤةلكنااللايينهذ.بمفىأني!؟نلاءفالهذ،البقاءءلىءسا!ا

علىنوحكلأةرادبينوصراع،انوعوإا)توعينءساع.صوانأو

.((1)ةصد

وات!ا.إلىؤسبة"4ا!توسبيلا"النطرية"-ذهداورفيأتذوأ"د)

موسيه،؟اء!ا!رجأثم،ءحيالأاإبنونمابهارنةةلو!ه"لوسءاالةس"

.(ابةاء+(اعلىالتناحمرو،ءوس-الط:بى-ابالإ.لامومما

ا-؟ئناتاأنفهى،يئدارو،ايهاإ-و!لاشاا)ةالةاطةيقةأماأ

ءديدفىتتناوتنواعالأمن؟وعأىأةراد،إءفىءنبمضمايختافعيها

اطلف!قةهذه"نو.إثنانعايهابختلفلا4حةيةوهذة.عثيرةا)ت!امنصهفا

ءلح،للاوالبقاءأ،اطبيىخابا؟ةل!اوصءبرىا)ليةاةاانتب%تهالىو!ل

لابه!ة،أكردفءيفقودقيقاخطيرادورابإداطبمىاالإ.ءحضابهذا

ص-الإتخابوبعاون.الآ!ر"بهضبمضه!ا!ظفةالأنواعأؤرادخ.فو

لذ!ووفا.الجنسىثتضابالإوهو،أعيةخه5لايقلآخرءاءل!ىالب

لبيمائةئمةلللالكتازةصفانهابذ!وقنقلالإداثأذضلءلىؤ-ضحوذالأفوى

؟تلةاثالإلى5اطمهولقفرءزاققلا)فلذكوروا،اطاتإلهالسلفمن

أصلعأ-لإلاابقاءالى5ةقوىلاوبذ،ى.تنقرض!تشيماةثصيئافلها

.(الإلاث)3(وأصلح،الذكور

يمرشنأةرربرافائقاتتهبقىبحىببهكتافصول،يئ،داروفور

لصفاتلالتكاانم!إئباتلإقلثاواوللأاظممصافصاين،اطارهاقلمذهبا

هحمب؟266ر!مهوردص،،ةلابعدخور3اد-؟صانالاأعل)1(

.؟79!ضة.والثرالنألإف"امة9المعرالهبئةلظفية

محسنش-.؟هبكل%تارفاءوالأولننوءفلفةفىاةالىالعلى)2(

.،2،9-نة2طمثباب.طهتالمنر-ممقرت8،عىص!

.3عرافلاب!دلدكلنورثانلملاأ-ل)3(



9--.لأ

للا!شاحامرضيةاالم!فاتا-تجماعالإنسانيستطيعكيف،بخأرارثه

التغايروإممبات،ارراةعنأؤهالىلا.دفلمماردةية"بطإلإنتخا!ي

الفصلو-مهـص،والتغاإحداثقؤاأأفا!رصا)كألاتواول،بالطبيحة

اعاراالة!ملوبخصص.ا)بقاءلى5التناحركرةةءنال!ديثالثالث

ل!!هقابلأتجةنواعالأمهلفاتنةقالوا،اط"يىاالإ؟تخابءن(!هديث

بارفمالتغاير-!قءنلصديثاطامسالفصلوت!ص.ثةالوراطرثقءن

.إ؟(ء-تغلقموف!وع.4أءن

آخرضباؤتبهي"!شروي!نلمذهبه،يئدارو،ززلهبهذا

:لوبة

لموان،جوهريمةءصا"لأربعإلىثفماذهباهذاأنوءةدى)

،جدا!طيسهلالصورة"-ذ.ملىودرسه،!؟ت،يئدارو؟،ير-ثهـ،

:و!

.ابناءاتنازع-لأ

.ادلأةرافنروأعناتا،با.ص!ون-2

.ثبالوراالذسلقالتغهيرات"ذ.انتةال-3

بعض4فيد!طونا!ذىالأفرادهذ.ءنيمفيرا)!مةالتضاب4-

.البقاءقنازعبوا-طة!صلالإالتخابوهذا.أففعاية

است!رارهىاالقفنةيه!امماوةملتا!هتإذاإهةلأراملالعواف!ذ.

.(6لية)2"ذةكونكا!غاا)طبيعةقلأحياءامحوبل

.ا71-،عى.لألأنواعأ-لالظر)1(

فلسفةض!ن".صفيلثلجمةشبئوداربتءل!بخر-رح)2(

.0191سنةالمففطففيلضبل.دجمو!ةمن-9نفاءوالأو!فثوء
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كلالتنا-رفءرة،بئدارو،استو!.الهقاءعلىاكنا-ر:أولا

مقوا)يةإم!ورةدتتزالأ-اءابأن:اكلاةلةا،أتوسءا،ظربةالب!ا?ن

التةاقص.فىلأحياءاهذ.تأإدقلةلاذا،اءغذاكءتي-د!الما4ةد-5

ةصفمماادلأؤراحمةاءزء!ا:بكثيرةسهاأتتر-12انتاجافىادءثرةةيذه)

أو،أخرى-3-منيهياةاظارجيةلأحوالاموافقةوءدمجهـ4ءنلبهفى

.البةاءقنازحهو

ماكانه:لفاهلىباادبرو.ومغمولى.!اعلى:لينحاءلىاتنازعاوهذا

اولبيمةقوىوبينبينها!نما:مولىوبالمةبمغىمعبعض!االأحياءبين

.((1ةمتةلصاا

بمعق،الىإمضهاالأقربالأنواعيينإلا4ممطها)تنازحيبلمغولا)

.دنجفةحتىبمضعنبتحدتاعماويقل،يى،5اةخنازعفىئمتراك!الا

كلاثلأصداخصوءثامةاومةءنأتمفكالتيمةدةالمىورةنتكاوكها

اطياةأحوالفىاطاص!لأالتنييراتنبأوراءالتنازعفىلأحداثالاتخاذ

.باتاكعلىقاثرةثمودلااذ،ابدأتمودلافلبتص!ورةوص،أقوىتيمما

.(1()2زعالنتاآق

اءصرءلىبامجاز)طلاقاءالبظهلىالئنا!راءطلاح،يئدارو،وةطاقا

لاءساعوفى،ابحنىابهضهامعصراعقة:دخل.الهظهأجلمنالأءياء

+ء.)3(

البيمهء

هو!،علياةا15ةنازبمضممبهض!الأ-اءازعنتاعلى،شبخ!،.طاقوث

.ا:مفحوليالأ)4"تنازعاالط-يه،معم!اتاز

*..هـ-39ص!قورإمىدرا()؟

-.-ا979صنواعالأإ-لاواظر-؟،"سبئا"ا-درا)2(

.-؟!؟،639صشعإ؟ئىدتدرا)3(

80سبئ!اروهبمهءلىبخزثرحتارا)،(
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ضرفلاف؟دفإتا.الاعتباراتكلقعاما!اهدةءذ.واطراد)

افاا!مفاتالمتحدة11-ورإينوفوتهالتناحرشدةفىاطقيقىلمد"ب

الطبيىانظامابرمنكلخ!فئةهضويةوتبةاخقربباوجهملىتثهل

غير.لى5اواءلأامنفوعيتغلببهاالقلأسىاباعددأنةالبااي!ءتةولا

.)؟(امالىاةاباة53فى

شديداكونداذاأال!قاءعلىالتناصلظامي!مير4سضأىملواءن

.أ!قبامدعضدماوبقل،.تلىاقلأجياءابتتةارعها

9:نبأ،يئوردا،بثببرو

كافةيةالهفهوئناتال!أنئثا،اأسأنءوة،الأحذما!تطيعكلإ

ذاترياضيةبأسبةالعددىالازهيادالىصسوقةوطبائحهاصمفاتهاص!ماكات

بهبنزلوأن!ير.معالهلقاءثقناحمرأنمنلابدءلامنهاوأن،خاسلطام

وأ،الأجيالأوالفصولخلالأو،اطبيميةتهحياأدوارض"قلاك21

.(2(المنتاليةةارما؟قيالفترات1

وضهك!هدة3ءلىمبنى:الأفرادفنيرأوالتبابناتمجون:ثاليا

الأجسامأنصالقاهدة.في،الاضتباوءلىمبؤيةأنهاورأى،،يئدارو،

ظ-ة-فاتببحضعه،الصادرةصلهاأمنلتنحرفءىالتشيرلىغيلاقي

بهضن!ويئو%الةوةأواقد1أووالكس!اءأو)ا-!نةأ"وناقتكوندة

جميحافى0ئاتفا،امتفقامه4حيالايرمقبا!:نةأاقولي!ءنو.لأء!اءا

ايصتارراثةلأنمات!طت:لمفاءنهحيابقبإنهقاللانهأ،كاالصفمات

،قباطىني!الةولء-!طنهذاومن.!اتما4مضهـلها)فىر%!إف-ى4.!إةة

نأولوا-فا!اقصبداألثبهـ"ولا،فمط،؟وهرثا!ناا!!هفى؟17ءث

\-089صاعنولاأعل()9

9-ص839إعنوالاأص)3(
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جميعفيلمماموسناا:حواهذاعلىوالنحول،صمح!وتيرقبزالإختلاف

.1،حياء)لأا

نر!ارتدا5مخ!!هلن!اأةيرىةواع،الأةؤءأ،بئدارو"يصرحه!ذا

ءان-وفيهت!اةبوو،ثةلوراإالنسلفىةختاول،والأةرادابهصفىبمضأ!فات

واضحةتهاثتاتيواعلأواةاةثأا7!افىنواعأ4أترهلىاتبابناتفا.طوله

.)2(إتةناوجيدا

ءلىناتمهومن،بئدارو،بحرصكيفنفهمأنأقيعهتاومن

من!هاإلخلصنيحاورلذيئاالقدماء!ذ!لفانح!ا،.كبايناتقيهةاءنبار

.)،(ء121أ!بلنواعالأ-لأ!معلىةطمدلأن!افيتةفيرودها-تند

ثة.بالوراالذ-ل!فىاتيرالتضاهذهاتةالا:كا.!

فإنالنحوهذاعلىالأحياءتيرقتاتالتباقيمةاقضصتأنوبهفى

الصةاتتضقلافا؟ا،ارثةالا،داروفي،مذ!بقلاةيمةلا)ذلد

ننقلكاالأمراض-خقل-ثةاوراأىنها-أواعم،افلاقللا"واحالممنرة

تثققو،ر؟3اوءةل،لأضاةاروالأ-ابماءددإدةز:ءثليئالت!وعيوب

ةاتآعنصهـلةاطالهيوبكامارضةوأ-تةدم-كا!كاولاية.لجددا

كذ!ىلأدبيةاا!هتاتاتنقل،ةررا؟اممفاتاتنقلىنماأوكها.طارمة

،ةيرذ"ىالى،والمقل،لأضلاقوا،ةدلهواوالي!5لأوا،لشهواتكاضماأ

الأولادرق3وتط،كادنةالأجبالما"تجطعأنهاكثيرارءا4أ5-بومن

لجد.اإلىجوعلىامتا.،وبإمالأناة5ب.ىءند!لأمراوءذا.ذ"ىدبه

.7"سداردبنمربعدبخزة!رحاظر)9(

.8ولسبقالهاالممدرنظرا)2(

؟-".9صاعالأيفلنظرا)3(
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الأبمنج!4بمونأنبينولافرقأر-مةأوقرا.ارإلدورءليهردص!ح

.()1(الاموأ

تلكسالطبنتخاببالايئداروويهق.ا)طبمىالإاة!اب:را*ا

وكات،تاةيةكالتماء3ادضوياتات-.فىبراتالتضاذرويت-خةالسنة

،الأصهإحبقاء،لمعنىهذاعلى"خسر-4،طقوأ.ال!!حياءماةأ"بىذات

!ه-ئملاءمةكثرأكانوإن.،أأ؟صايرىوهذاملى،يئدارو40ووافة

.2(ةالوجوهب!ضءنلهموافقنهأإلاال!مابق

ااتحسين،4الأإصافياللةالأنواعأ-لءشجم،برن"!ايهو،!ما!ق

.،31(ا)طبيى

ببهضالأنواعا!فاظعلىثمتمدالأ!لحإفاء،نونكانواذا

الاتيازاتهذ.ةإن،ا-هـاعامهركأقالبةا.!لىء!اتهالقالاءب.ازات

!دو،طويلج!ررإلإثهدقيدثلاالبةاءءلىالتتازحفىا)ةوعت!مصاءد"ش

لذلأىةلمزمةل،واح!ةرورةبهامتيازه!فىلا!دةدانوعا؟اةرداث*ون

ممانراأنيهشوهذا.-للافآهضرةلملىإمهلوةد،جيلءا""ناش-اأ

ت!ونإماوالأرضتاريخفىالأولالاءتبا.ر!"يئدارو"ءذهـبفى

.4(عالميها

اضبارعلى،لأصهإءاإتاءفىةالمزرة؟-الهبرهـةطاطبهىاخابتلاوا

آ-تماع،ولماع.والألادت،لصوعبا.!صبصهةاتنةخابالااتةظأإذنهأ

أطإقماءوبهاأفهارةابادةوا،نواعللا!اناؤءةالا!ةاتعلىإتاءلإوا.ابةاءا

".صدأروبن.ت،بء!بةشثرح()9

.ء\969صلأ؟وأعأسلا.لجرا2(

.!9عر-6وبئدأرمدهبعلىنربهح5إنارا)3!

.-\29صةئكطهدرالظرإ،(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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.(1)،مهاحلأااءبة،وأ،)طبمىالتخابلاا،،يئوردا،محليه

،هـءقحددهالذىكأبالمهفالطبا.،ت-ابأن"يئدارو"يرىو

وبثبما.!اا)؟"خاتقا!مفاتاإ"ض)ءداثخإ-ةطالإؤ-أنأن2وذلأ

،نسانال!صل!!نفرةاءةأكلكنو.تل!ثهاءدأإاله،ثا)!تا؟خخاببالا

آليا،ذاو5هي!تة)كأارة5اظاا)!م!لماتاةهضبدفيتضنأ-ال!اة،)اطبهة!لو

اهرةفااخيراا)!فاتدز-جباطبه،انلا3و،طويلزءقإلى!رتاجلاإىوك

كالإنان)4ستلط-يةةا،لبقاءاإال!!-بئاظلى5اطىقال!آصاءدا)كأ

ا!قاتيدالتىتلااصفاتامننف!ةارثاول!منفهغاأوإمهاكأ!اقينار

جداطوثلزءنإلىمحلهاققيتاجالطبيعةفانالنحوهذاوملى،تهذاأطى

الطبيهةفان،-ناهيالتضابالايميصةطفانال!كانإذاو.مههتهـاتماملإ

.29كبر)أتفانوا،كىشأ4دالبافقبمه

ألطبيبينبمن!جهلهـاارمنثيرتأملى،بئدارو،يركزكذاو

كخابلاافىثرتؤالذ!،ءو.وحدمانازانبأ:يةوليئودارنأثبصور

نإ):ةتو،4ثخبأنإلىذكواضطره،إذإءلايقولنهأمع،الطب!يى

لطهوراظروتاتيممةتأ.ننهلادشهدىالدءورولاحقالأزءان!ءى

.ةبخهتهاثمواستجمام!ا،طبيحياباانتخاب!افتظوالد،"ئاتلافيدةيراتا!قهاا

.(إ)3الهضريةالصورطباءفى

النىالأسبابؤلمير.أرفي-،3لا،يئدارو"بأناتولاي!حنذا5وءلى

نببحارفيعمتامقوةضع!ا،ثيرهاةضأثمترفإل،لاما:ك،يذءرها

كل:3ورةاذاوالأ-باب.الأول!ل!امقثءدهالذىالا.:!اب

.-32صالأ.واعاتاهـأمل)9(

.3ء-7سبق!(ا-ورراظرا)2(

.-3.،سا!در؟ةو)3(
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.(؟!ةروسلةاو،لاهتءلااو،ةدالهأ

أسبابق،لاءا!ك5إ"إ-ا؟لأه!-ةيرد،داروبئ،وإذاكان

،،ماركلا،رأى?ن:ىبراد!إلأةةضهحلاذاءفانلأء-اءاتطور

والاستعمالىامادةاأنيرى،ماركلا5و.بئدارو"بينو4بإة.4.ولا.ار

:ة"أر،!اأ.اهالا.ةمدا!نقوا)ظلقتمهلةوروالضس

ضممصجمزثادةإلىةامت.رارت!-ل4لذا+هاإقواءااط:اة:12أو

وهو،الموتصا)ةايةهـذ.ع!دودةتاتةإلىائهأحزدبهاأوإدإفيه!لا

.!حياةا)طبىالقمابع

التيصاتمىبهؤتأأوفاتالمهمنا!الجسممايحصلهكل:ؤاليها

،لاماركهبانأوةد.ممباآقءلب،كانماعلىديهمويظ!ر،أ-لهإلى؟نتتل

ببننوجداتروناءدىقبراتا)ةةجملأبأن،اقالوناذا5ئرء،ق

حد.كأدنةفلا!ةوءاتل!حياءا

لفهلاو+طلبهلبإئةال!واأنيرإنأء!والىاءتاجااذا!يمبىا:اغاأ

ذلد،ة!يتعوداير"اطاجةل"نح!تخامهة-ركاتومحرك،"ءاوو!ول

لتةييرالطبيعة013ت!صتضداشإا1101!ة8لوباكل،لامارك5؟ظرقوالعادة

.تنااطيهواءمضاأ

بنسبةئماداد*ونوظا"بئ!اأداءعلىوةدرزالأءصاءا.،وأن:ممارا

منءضوا-تممالأناونا)تا5-ذاو!ؤدى..الأءفهاء"ذها-!ءمال

،رك15لاهنأدينةا5رمن.يهبلاثوهرءس1،الهو،4بتهوويهرةءفهالأها

ب!ءلىأت!اا)تدريرأ:ق!ةرةابل.ثيب!ا)ةدراشقىاإةةطثةللم

تفمأن،لامارك5ظرقءا-لىلد-2ا"ا)وناهذاو!!ط..ق.الأءوال

.-699ص!دارومذهبءلىفيششرحنظرا()1
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إلهتتة-5اوكيف،لأتماسححشالأالزواص.ناةدىاذواتتفثأيف

.؟!1(أ!ليةطوائف.لاث

ألبيئةأن"لاءارك"يرىة-يما،وءطير!بيرار!إينةكنوا)ةرق)

،لامارك،يرىوبين،لهاالملا!لمحةإ!!مفات!ملالذىاطى؟قا)تتبتى

الأوفق-بئتخبالبإ،أنيئدارويرى،اطىق؟11أء!هاءكلتثا!لبيثةأن

.)2((لهوالأصلح

!لىلاءاوكإءسارفان؟أضرى،ناءمن!ا"ألامارك،أفيقوتأ)

وأعللاقراكطو،،4سهوا،صكرذطوةصتءير،ءدف)11!طواكه!ليةنأ

،ا!دتذاءوو!ود،ددثيناطينا)ظوريهضإ"ثتولءاهودتا)،1

،أشياءءنومافي"ح!ونا1ءذاآ-يرءيىا4-لإةةوةةوحوداتاءشءو

ن!راناالمادونوأأكرها،لأؤمتونالةطوريوناتبء12ثموءق

.3(ش!دددآ(ة

يمتبرءاالتىلا!ياة!ةاظارالأشوالإتأهيرأيضابئدارووبهشف)

طواءواوالتورو))ةوتبةو))ترلإقايمكا،،تإ-تن4سه-ةروى"ةيرا3

.4"ة(الطبيعى؟ة-ابالادون!رمل!اتأإلا،4ا51وا!الإابهة!ماموأة

نب4باإلىوثضع،لأولالأقاملا.:!اباثهطى،بندارو،كانواذا

ةصخكذلك،ورةاءصواوالا-ةممالدة1)15،وهو،ماركلا،بهءا،ل

ةأإلااعلار-4للأ-واؤأءق"محهدضيلييرجةروىأبهءا!لحانبهالى

.ء!فهيالأاهـذه.لىكلتهعاهـ،لذىاؤلآار.اءةدده!ننألاة-تطيمدهأإمترفث

مبءةا32!،؟7ص(-ىو-ةرتد-د.د،111هباذلىءا"لاله5()9

.1399--.؟!سنجاسه"هرنأةرفامىةشاد

.،4-3،صةلابحم!اهـحمنورالإنسانا-لى)5(

5.5صبق9-االمصدر)-(

.39-9سيندارمذمبكلبقرءسح)8(



-123-

القوايخضبرهينأنلاث-تبحكذل!،عنهامح!ولثالتىالنتائجمقدارولا

،.وجودةنيناالةوهذ.نأيؤك!طذةأءنو،ها،!وفىمليهاءيرؤالق

ا!في!فة!لتضيراتقةابتتجهعحصولإ؟-؟رةلايبوزعههذاومع

.الطبءىتخابلاا-ط"ايلافردةقةاإوا

لايمقافردافىلاوافةةالمهفاتتيمع-خمراراأنيرى،يئدارو،و

مخةلإشالإت.ازاتالالقي!هفقعرودكن.ا)-كالالىئمادا؟السص

ولجهل،أضرىفىسفاتلال!مراتبقفير.منأقلوإنكان،البقاهلا

أ!ولما.عنالا-ةلاتإلىالتنوماتآ-وقاشابالأسباب،داروبئ،

الأ-باببهذ.لا؟3بهاوعق،ا)سياءللصادفةالىذي!ثة-بأناضطر

.1!تاماةلاء2

الأنواعبنشوءثةول"يئدارو"و،لامارك،مثالأكانواذا

فلقد.غاءاذا5تخالفلتانجالىأدت،فريزدى"براثأفإن،،)ضدرج

،:الأتيةاتلتاغاإلىا؟عهى

جديدةظ!ر،اةتقاليةضطواتدوننجأةا؟ديردةالأنواعر2-ط-ا

أوةتضاباأورررخدون،4بةالسا!واعالأءقءاءيناكااص!ةاغاةكل

*مارجه"ندوعهايةعهاءنا؟دثدة؟واعلأاتادلتةةمهو،!ءس

تةير"4ل!سة،!لميةلأاوه13جذعنمتنصلةةفيأتالطةزاأرظ-2

علىا)خوعؤرادأمهظم!تظلةل،عهالتوحأنراديص؟بفياقأو"بىر!ف

عنةفصلمهين5!دقإلااطنراتا2ظولا،-ة-يردونط!ا

الأ!-ل.

.واصدةءرةاتا)ص.كاملةدةالجدةنواعالأظأر-3

79صبندارومذهبءلىبةنرضرحظرا)9(

.-2؟289،72،"83،8صاعشالا

ا-لىقاروا89
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ية.لفردااتاتغير،طلةا5)كالاء*ةةةرةا)ط!تالصفا-4

إقةاعلاةو!اإنإل؟مطلوبءاهوعلىج!دءااطبه،ا!ةءسلاا

.ماةلائ!18نكت!ارأنالبد"وتزكاص؟أ!هاص-"دمان!ا1110ءدودلا

لأطافرةالصنفاتأنوكل،هاهةيجةتإلى"يزفردى،فت!ىاكذاو

ولا،ةفيأظصا)طافرةالصةاتوهذه.؟دةدةانواعلأافءونالقس

إلىنوعمنوتخر-ياوا!دةءرةادلأةرامنكهيرءددققهةشرأنظبث

في،فردىدكانهلةوالطبيعهـ؟نتخابالإيئوأافاءلوصا،جديردنوع

صكدثما.صاطبهمىانتخابالاوجودغامادق!ةد.ا)!ة!لةءت.ق-ام!ا

لا!حمنيالأةراد!رج،طفراتساءاماتما!ديد--.إتضاأورهو

أءدهاا)شال!تطورنلربهفى،فرفيدى،ءسامة!وناد.آ-رنوع

..؟ا)1(4-نةالطفراثعن!فىكتابه

الافاتأص!ل

الإؤصانأعملإلىيمرلم،لأنواحاأعمل،بهوةايئداروأمةسمندمما

اطقيقة،دورمنإثسءيض؟أنيحفلهةد)المذبهذاأنمنكثربأ

.()3(فيونارالإنهانأص!ل.على

نسلسل،كتابهنشرحقالمثكلةهذهبحثقيحاولذ!وردوفأل

19لا.49،"سنة،الإنسان

دمته:.4فى،لاعقاباءذاإشروعندما

ا)ن!ر:فىيةت!س)دكتابءذاليفن!ن4لأولاال!رضإن)

...-8،سالانسانأص)9(

285ص.ظهراس(.:ل-تاءوالارالنتوء"ذهبفىأصبلماقى)2(

.8391سنة؟صبالة،يةصرأءالمطيما
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ءصورةمنتسدلفداطيةالأ؟واعكبقيةالإؤسانكانإذاني:أولا

بةرضت.اثم،ةلجهءنءوجودة.تكا

.اةحولواالةشوءفىما!يانسانالإذبهاغثىالتىا)طربقفى:نياثا

ءةوناباورءوهماإ!ناء"ة-ةااطقيةيةالةروققيمةفى:ثالثا

.(1()البمثريةدلالاتبا

،،الأواعأ!ل،3تاب/فىالإورانإشأنءملقاالأعصؤكوهكذا

ئهلاسةخنااسدهـلاأفقررطد،،فانالإ.صلسل،صتابظهروءةدما

:بأنةصرح.ءلميهاذهباتطبيقءن

وأنه،فقطاكرجةأوبالمةرق،واوروانالإنمان!المرق)

افكريةاوالةوىانترياتاأدقمنطيواناتكريةاا)ةوىبيناسافةا

وبدن!االقردقالة-ءرت،اةوىاينادافةءن3برأ،ا)مليااقردةام!!لقرد

يعرف!دمماواطذرا)ةروةيمفباطيوانإن:قولكا.الإأحانق

تعاطفيز،وءر،فيناوذو،؟رةذالهولان،أ/!.نويتحهل،بةقيرمن

.(()43عهالهلمقلنقيىوخةلا

طبيعةأن،الإؤ-انقسدل،4كتاةفى،فيدارو،ثيتأوةد)

نات-اطيوا.ققكثيربي!ايس!ةيةيزغر-فاتقنهابدايالها4دلأداالإأ-ان

اوءيا*-ةظلى5ا-لاالىالهفهوياتتوقالتىؤالضراتلكلأخصاوعل

.()،(أنرادها-فظءلى))مهلمن--به

منوأت،اب!ئر!االةوعبقدمقعتأيحاثبهدإ)بهثهذاوظ!ر

وبمغه،أمردةأمننلأانالإفبأن:،لامارك،ف!قال.حيواقأ!ل

.هـ62-285ص!!ا!قالمصدر)9(

.53!سرم3يو-ت.بثةاطدلةاصفةخنار)2(

.59ص-لىبيملق)3(
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الممثىمثل،نحتلفةأوبهفى،لىاقيةاو!ردةالإة-انإيناثابم"اذإىصلى

اقىلىاءوالاتدا،قالتطس!بوأ،لأرجلوايدىلأاشهكالوأ،ءختصبا

:ل6و.قرنضهفنحوءفيبة،لامارك،اكلروج!4و).ثت.!ذكاء

وةرر.1863سنةوراألماق،ةوتكارل،و،التردءنالإأ-انةممأإ.

الإف!مانمباينةأن،طهاثباتاأ.بختواةدا)خظرهلىأجهابذةأن،5ءصلى،

في.اكبماتالبرتباارالهلمياوداقرايض،ء:امنةلأاالهليلمةرود

نأاسهلامن:،ارر،اطواهرا4ءهرةإ،!خابهق،?-لى"ال

دونهكلدىاطيواناتءنفيتاتلاا!لموقاتالي،لتظرالإ؟-انأننبين

ويةولي.منصنفهاءن.ا)ئأتابواهذهنحتافمماكاشأ،منهقريبةوأ

وإكلا،اقر!امقالإلسانقيصدلالقولفىنغلولاوءن،هء-لى،أى

نانالىاقىوا)تردايإنانإيناكرؤقمنكانم!ما."أ:"وإيىئذهب

غير.!و،اقىلىالأةردءذاإفي.غالىالةروقةبا،شص"ئايمونلاذ!

.(9)طةالمنهاال!رو!من

وكذ!،ا)قودمنالإأصانبفإسل،هيمأرفت،،لجذ!

اطر!اثجةيماشك!م،ءرةالة؟ةةس،فير-و،أ-تاذهيهتةد!ن

بمونبكاإلاتؤمنلاقيريهياكانيهأمع،الةوة؟ة!ىأميهآخرفى

"هـكل،ذتأر"بحاولوا،نهحياآترفىلأدياناورفنى،بةالتحرفتيبز

طهرويبرز.كنافق،لد-ارفى،فير-و،موةففىالتثصكيك

.(3)يبطنماةير

الإنسان-نلسلفى-،ولاس،يشاركهو-رأة،ءفيرو.51ومبنى

65سهبكلفتار.حماءالأروالنثوهللة"فىالمقالمل5؟ظرأ)9(

66وصالمضجمو!تدت

،6-38صبقلاإصدراأنار)3(
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قاطيواناتوبيىةينهالمو!ودةا)!ت!الاب!اتعلىءبنيةطبيهدهةحكائقط

بعضنوردأنتةبغىلأةإميضضحول!،اة-يولوجيةاالو-اةن4تهسفا

.بهاتأتشااهذهءدىفىالبا!ثون15كرذافااكفصيلات

قحيوانولو-يةأنزاالناحيةءقانالإفإأن41ولابكن-1

سهايتةقنهأإلاأبىوعفىالأ-رىناتااطيومنا!لتلفوإن،تهصهةا

ا)فقارذواتمنالهظىيي"4نا!منفهو،ا؟وهور،!بالتراكلفى

قأتفه،إشبمااو،اخدىاذواتإلىلي"ضىص!هار.!امهأرناحيةكلصن

امثرابينواوالأوردةالةلمبؤ3يبو،لأءممابوافهلإتوالها!مؤيب

لأطرافاوعدد،ةهوالدلدورةوا،اثةفس-!زةأصلتفاو،ارزةينوا

وب!يئات،اطواسفىكذ!اايشموالأصهابممنبهرردأطرامه.!اءوا

و5امماالأ.ور"ذهقاكفىىوذواتالإؤسانفيو!لفرق.الإحع!اس

.بهضءنإ"!اااةررىاذواتتخئلفمابقدر،النوعدونالدر-،فى

أ!ولالىنواع!اأؤصعاكررىذواتأنثبتتأةدالأبكاثكانتوإذا

لىحيوا!لأمننثأأ-انالإةأنالةولادتممنلهةإ،ءخ!الضأت؟ةةد

.(1)تقل3يوح!اقوأ،ةدم

مثل.والإأ-انا)مايااطهواناتقالأؤيةالأعضاهوبود-3

وبهضالجصةناتاررواةمضفى!رجاكزتشقلااسانريةلأاالقواطع

فهاءالأهذ.5،)ا--الى.واعأءق!يرظاهرعلى،ملقةيةزلأالأقداما

منفيرهاطياةإئد/يميرةذاتو)!طها،الفععدبمة-رىقدالأؤية

!ورثالأهضاءءذه،ية!بيهبطةالراقأصباتقاربهاانف!الاتيوا41

جمقءوجودةءذ.الأ.زثةوالأهضاهاليهاالجرانط!ةلانعدامضامرة

الباحث!.ليدليلهر9!بحنىالأضو،فيهثابيهاقديمونوبمغ!هاأالإز!ان

يرىفثلا.منهالأدلىاتاالجواوبينبينهتربطثىالقرابةآصرةعلى

.لا"3عىمانراكل(بل-مبهلملنقأظر)1(
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-ضءوورثا.!تيارياآذانهمءربدإ-فيمونالتاسءنفياأن

3ءدبسهبوفةدها،أ!4اطيوا4-لاؤأءناطامميةءذهأ-أنالإفرادأ

صسمأ-زاءبمضأنالباحثونولاحظالمة!ضرةءمهور.فىإ)يهاط-ضه

فىإلاتوجدلا-نات4ةكشايرتهفاماو!ثيرآ،يرفا!ةبه،الإنممان

فهلإت5إ"ضوئ،بيناالثسءذالا-كلوا،تبةعى!ت4أدلىلاتحيوا

إمت!نها!الهوصهت!نثلاثفىلا-ظ،وور،اللامةان!ى،الإنان

يراتضاسغرجلقورأى،العفهلإتقيرالقغاأش!لمنشكل805

يراتغااطذايخضحو،الةردةمن4مهيتإمهخوفضاع!ةعضلاتةثلعضلية

أوعةيهائاكهلاالىللإأمماناعلا!،افائدةاذاتاظاص!ةالم!نلاتبهش

يرى،يئدارو،و،عىدوا)5الهداعضلاتمثل،اطيوانلواعأمنخرا

لمملىالر!مةإلىيمودادضلاتءذهظ!ورأن،الإفانتسدل،كضابق

صلافه-أةطمنهاصراط!و،ا)ةدمفىلةءوتزمانأمتذؤصانلإاذتدهاسفات

.(!ةةبدالىدؤيةالنثوإدةلاباتهاضلال

لأثي?ءكااإن):تولاذ،ؤ-انال!تلمس!ل،بهكتافىذ!كريذ

هميا.11إممادفةاطربقعنالإررانإثابهأنالمةلبديهةبهاةسلملاالنى

مجنلمإذا!-5،مضلاتمنعفىلاتسبععنيقللاني!لياالقردة

الإفانإأنلاإعت!ةدإذاماأ.بيماثهاوا)،-ببى،قرواءسأمنثىءصاك

يحولئلطمنأجدفدت،الطياالقردة-ورتثا؟"ورةءنمآصلل

بمدفجأةأخرىصةاظ*راالىتودقدالهضهلاتبمضنبخالقولدون

"فنظتلاتآعدةمضتأصالىالإالجحمكيبؤافةد!اةد!كون!أن

.والبغالاعليلأركلفىفجأةتمةالقاا"و،اعلطيطلخصماب!لثل،الآبيال

ضت-5أوتمئاتشىرزالصور!نهافةدأنبمدكتافهاوأ،وايى

-.()2،الأ!يال!ن

928!287صبقا1ا-دراأظر)9(
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أنهاوهىوا-ررةضا-يةق4نطزالفقاويةاطيوالاتبمأن-3

فيهامطردآ"واهـررآلطام!الجنينىالتلابهاقتتبع!يةبويضة.نيه!أ

ليةأونفاماتاهـدةنةصهلى5ابلازىاالهوبضة!ظنمفيتذ4،بميهآ

يبلغءشءثست،ثماية*اثمأرإهةثمثنينافيكونمحاكه،رياضيةإنسبة

إ"و"شاصعرنةأوأهةاقيزبم!ورةقا!لأعضاءتأخذذ!وضد،تسما!3؟

،وهذاأواعا،خةلمفةلأا4أجتإينذيهاب!!زأنالباحث؟كنلاةشةلأ!نةا

ا)نفا-!يىلهصالىيهمداهبلاظاهر1ش!ياعلىمفصورآليماسإةالنثا

ستطاعوا،ا؟ةيىاكطورءقفترة!!دالاالاختلاتطهرولا؟قيا؟وهو

كثرأكاتية!طماافقاراناتاطيواأن:لحواه.ونقاإلىيص!اأنإلبا-ثون

ه!-لى،،يرىو،الجةينية8اطاقتحمابههامدأطالالب!خمندتمث!ا؟،

لأولتطاعلافإله،ا؟فيى.طور.قادبيلتفسقيبعالإنسانأن

ادكابجنينءقالإرران-ةينا!تلفوان،البويضقينبيناكفربقوطه

يست!يعولا،تامماتةاقآاألترثةجنينمعبرةفقنهأإلا،-اراتالا!بمضق

ألاقوا)ترودالإأسانحتفيبينواتحةفر"قهـلىلج!وأنالبا-ث

تافاقردةاأ-نةأن.لا-طةينبة!نهأعلى،الجنيقالإ.ةلاباتأ!ر

وهذ.انالإفجضينءخ!ائ!تلفاشاالدرجةبنفىال!بأجنةءن

م.واتريمبالث!علفىا،-دةلا!ية"قالانصانلوتع؟ةيةاطةألق

خاصة.والقرودءاء،ناتابوا

ؤخ!:.؟-انالم!اصإ:"شا)تماورمرا-لقحالاتمدةملا!علةينهش

قدالجت؟خىاظوراءرا-لى.ق.رحثهقتبدوايحصهوصطتأننرى

ف-،ار%ا!اداءةررءقبمثيرلةءدحق،ا)تياسءنلغاباتطاضرص

-لمدالإ؟-ان-نينفىاءيةاإفائفاتئمابهوكذل!.ذفبركأ!مالتظ2

الذى.تانلاادءةاةدماوإبهام.ىا)تااك!ر!ىبونالهاعضدا"فا"ث

ررارج4لأو-لالناتاطثواةقي"ءنفيهاتإفالف-!ها.خمهأ!صنءو

عنءةة!ل!وبمون،الأ-رىا)قدمأصاخمنأقصوا!ت؟مىنةلابالا

دى1،1،ةعر-9
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ا!دمقإصهامفيهاينفح!!ا)تاراوبة!-دارذادلبزاوبةلأةدمقوام

.بلوكهاة؟(عةد-ىبعلأراذواتا)طيآالقرود

الأمراشبعضفين3ي!ثزوالإن!اناط-وانأنبيما4ثدتلةد-:

ليراالكوثلوالم!س،تسانالإإالااطيوانءن15ءدواطتقلو،لددية

ببمنى-!ابة!المردةأنا)باحثونولا!ظ،الكا!وداهواطاعون

،الأ-اءوالتهابالمرعمثلالإاممانزصيمابافا&دقيتيرالأءراف!

فىهذامننابا-ثباواسضدل،الإهـانيمشصفاغافىفىأإبء4او"مةاةير

الدموطهيحةالأنهجةؤا؟ب!!ن3يرآؤثأبه!ءناكأنملىاطياةملم

أنهكما،اصا.!اواطيواناتالإ.!انفىالمخو.مخوين؟والأعصاب

الة*ةثللمنبهاتاالىأ-ماطىغيلأإقرودنواعأءن!ثيرآأنإلاحظامن

فىالذوقأعصاب!بهماتئط"خاكأنملىبدلوهـذا،اىوالثواطر

امىاالطرمقةمنفسؤتأاالص!بةاخروداأج!زةوأن،والإتاناقرودا

بأناةائلأارأىاتفىاطقا"!وهذهالإاسانقا)مصبمازالجمبهاؤقيأ

نمهلءةنسانالاأنأو،،تاطيوا)بقيةلفغااطيوىنصانالإ!عوبئ

.2(الأحياءة!!نبطؤالتىاطهوقيا)وحدةءن

،نسانالمرم!ثوهةسورةأضهاإليهيخيلالةردةإلىالناظرإن-5"

4تثاةأه!الهاوكافةوجههاتنيراتءنهتمبروماوءركات!اوأبديهافوجوء12

لمأقرباقوثةادواخأإهضتوجدولكن.مامثابهةصانالا.بهيأقما

الأوران،:نواعأبمةأرقمتصهسةوص.يرهاةمن.تانالاإلىالثبهق

بتيافرأبغرق،بلاافوواو،،ؤىالثمبا،وسومطر.ديووربوفى،تانوأ

وأرخبلآصياق4الشرقىا!ةوباقتقطنوهى،الجيبون،وصنوف

ا)قردةأى،اثروبوثدالأ،البا-ثونهلي!ايطلقشاعلأاوهذه،لألاةو

؟93-092سةقا!ا-دراأنظر)9(
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واضتلفالباصئون،نصانبالإأظفاثهبهاهولأخيراوالنوع،!انلل!هث!ابهة

،ا.،إأصباةربأيهاوأنبمانبال!:بهاةربأصهاألتينصمأقا)!هورلمذ.لفبةإ

لطة.متظلتائجلأبحاثاوأظكرتطوبل!دل14حوأرةدلل!فابهـ4ةومسأ

ح!.إلىفىذ"ىنصللاأصمانل!اإلىقربأاصوو15ىهذأ!ديدرد.!أمافإذا

عد!قالجيبونوصكلنسانالإبتهفقهيكل.ءث!ا!ظىاالهيكلضذواخأ

لصدر،اخوري!ا.ؤىواشمبااماأ.تينمظءلىهاعه"قتهسءيثرفىلصامعظا

ص!دريتكونبدخماواحدة8سدقمتصلهعظامسبه"ءقءونقيةيهما

مقتصرآالوتحهذاواليعىسلصلتينقمفقةةطامم!ىسةمنالأوران

الج!مفىأخر!كثيرةأجزاءإلىيمتهدا.بلوح!.المظمىادصملى

وهضاكاليدرسخعظاموءددلأتطت!ب،اتافقراوعددالضلوحعددمثل

مزمئماكاظ!تالأءاثتائجول!قالباء:ون15دد5صثيرة-فروق

هذاومعادطاموهـكيبواطبماشكلافىافروقكبير-ا"ذ.مت!الطة

الانيافيبينوالفروقبهاتللثالبيان!ريتأا!ابحاثلأاإن:الةولأ-!طيم

ال!!ان)1(أسل8.سأقحلالىمنماثصلأنالباحثيتطيعلااتردةوا

للشابهةلبيانتأجرةاكأالأمحاثامنالتفاصص!يلبهضناوردأأنبمد

قفىكبير/ألهاكانالأبحاثهذ..نائجإن:اتول.واطيوانالإؤمانبين

الباحئينمنكئبرواةلمتنع،عشرالتاصعا!رنفىالةطورءذبتدعيم

ومنم،التبورمذهبرحم!االقبالطريقةاطيوانمنالاأصان-بتماور

؟فوتو!رل،وءلامارك،مثالأالقردهوالانسانأصملبأن،لمن

؟،دالهـوق،موقفماول!كن-قبلمنبينا،-؟هيكلأرنست،و

مقتفحماودكنكانالغردمنالإنسانقسلعسلدةللم،يئدارو،إن

الإلتخابطويقعناء3تماورابواب"للطصكة-زهـمنالإأ-انإلمأن)

.2!،-393إقلسالمصدرا.ظرأ()؟
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وإلتى،قويرتاسفملماإالىالأمضاءوأن،ابخىوالإلتخاب،الطبيى

الىصالمضتلفةالأنواعأفرادبينالةنوعاتو!و*وأن،فىرتأكلثا

ثبتتافهاكانم!ا!رولوكلوالافتخابالإل!ةاءفر!ة"طبيهة"يأت

.اطى)؟(هـ،نمة-دآذلككانمنى

لى5يضطبقإلطورمذهببأنمثالهوأيئداروأةتتمثاب"ت.بك

هناكعنها،واكنمتع!لسلا،عتبار.ناتاطيوابقيةءلىيرظبق،الإةصان

،"بصونموريس،كرما،لاعليه؟نالوةطىالمثابهاتهذهقآخررأيما

يدهوالملممنوانتحتبيةالهر!!وصمووحدهيقفلاالإنسانبهقكتا

.الإجمانالى

نطريةظهوربمدعلهرالكنابأنإلى،إسونمور،قولأهيةؤجعو

،يسونمور،أنوإلى.عاماثمافيمنكثربأ،بئدارو،مدالفطورعلى

رئيى:وصهامةمناصبءدةضظفةدالحلمقعطيمظريخرلفه

-نيويوركأدينةالأعصي!المحهدورئيى-بنيويوركالحلمأكاديمية

وزميل-المتحدةباولاياتالةوميةالبحوثلمجلمى!لتنفيذىالمجاسوهضو

!لل!للمهداطياةمدىومضو-البىالتاريخلأصبم!االمت!فق

:،موربون،بقول-البرلجاق

تكوبئيحمبهوتكوبنه.الطلإمةوفبةمنصرانوالإزصان)

ملىبرهالآبا!رووةليسالهي!لىالئبهمذاول!كنالسيبفصائل

ذريةسالقرودتلكأنأو،القرودمن"سيمي!ائيةأ!ملافةسلمنأدنا

.نساةلل!،من!ط

-ددبالهالإء-اكملىوقدرتهاالإا-اذيدإب!امالىيشيرا)"لمان

53الانانآ-له)؟(
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لهانفعلاالقالقردةإبهاموأفيالإتانلتقدمأصلاذ!ويمدسالأساصة

مغبا!قدخونأن؟محنلاالإلسانإبهامأنلى5طع6برهانلمى

لهذ.المحصصةالإبهام.بىالأشحارعلىت؟شالتىإبهاماقرودالسيميا

(ة؟(فقدفدصصيرا:أبدآتيعدلاالطبيعةلأنذ!،العيعة

فروقو!ودوس،ءتنحةبطريقةتحللم!ةعومشكلةوهصك

الإنسانوقوتفىتف:ل،ارريىالاتوأعلىالإلانينتفص-لفهخمة

القامةمن!تصبوحد.يقفأنا-ة!لاع4لأاااطيواناتبينمنمنفردآ

معويرقبط،سياصىتنطيم4مجتسعقويمهش،!ضاعوبدتاممخلا

االغةبواصطةالأجيالتتوارثهوؤاث،وضميربوء-دانا!تمعأمراد

بفيربىالطبيعةرقةمنبحررأنيهتطيعو-؟4بأقراانمىاووسيثه-

فوقألتغييراتمحقأأحدثالدىار!ليدايىوانفمو.الأرفىسصطح.ءن

الأترىالآأقيرتادو،نطاقهمنيخرجبدأإل.ادصولوكىهذاسطح

.()3(للاءرضرجىاطالفضاءأنحاءويجوب

فحلى.الشكلةهذ.مامأطوبلاالباحثينتوفأنب2الفروق"ته

ا!ثورمنلابدالإلسنانعلىو.طبيقه.التطورمذهببمحةالز-ليمفرض

اطلقاتهذه،عنهنثأالذىوأ!لمهالإ.ممانبينافقودةاطلقاتعلى

بمضهاارريرالاتلتساصلاورس!بةباعن!ا"تذرأن"باحث؟زإذاالمفقودة

عليهاطعلأن.نانللإ،لةصبةثا5الاءتذاريجوزلافإنه،بعضمن

2،ا)بمثربممنقداتيدتصللأنهعظيمخطرلااطيوانمنمفإ-لاب!ونه

اطلتةعنفتمصاءرا،باطرجاباحثونأصولهذا.!طرامغمو!!ا-ثم

عنو-ودها.ارلإهتذاإلابجوايم!ىنولم،ننيمالل!)أ-بةبا،المفةودة

لفا-3ص!الحعو!قىجةموربوقكربسالأبكانإلىيدعو)1("ءلم

659؟ت".ا!!ر؟إن!فةم!مبة5وو،؟9ص

عى8فانلااأءل!)3(
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المفتودتباطلقةيسىكانمحادائم!بؤصا،ل،دأروبئ،فان)

ق،"؟صلىتوماس"رراهل3بهذ،الإنانوأسلاتالةردةبين

السجلبأنالامتذارسوىهذاءلىإحابةغةتنىوأ،عئرا!عاسعالقرن

الإفسان.أسلافن5الهحثوأن،بهداكشلىةدءنلمالجيور!!

.9((ةالأرضسطحءناليسيرسوىتناولقديهنلموقتئذ

كربس"يدتول،روبئ15،مذهبظهورمنسنةثمانينوبمد

أكثر!د!بشكلنفخاأنش!نلأنلنايأبغىلانناأملى):،مورب!ون

يبدوهذاومعالأئلعلجيلما!يوقمهذلأصصلافنا-دثبمااللازممق

.()2(مبثهيتضحسوتافقودةااطلة،عنالبحثأن

التطوونطريةفىالمادية&ظصر.

ءنهعلىكثيروسيطرت،كبيرةضجةثتأحدالتطورنلويةلأن.علرا

منقكثيريالبحثينةاووهاأنإلىالباحثيناضطرمما،المةولءن

غريةهل:القائلاصؤالاقالبحث:النواسذه5أ!وءن.نواءي!ا

.هذاق9-احثونيختافأمادبةةيرأممافىيةالتطور

ثمدإل!ماديون،يئدارو،بمىمتاءن!ثيراأنهلىثتةقونإنم

وضعهكالمذهبهل.دن!ه،دأروبئ"إ:أنهوإنمااعللاتول!كن

نأءقضاملاالبحث!طونلكىلناولابد.أما*ىفيرأومادىهو

عدمها،أو،مذهبهماديةمدىعنفنتحدث،بثمقيهالموضومثتناول

يئ،دارويد،ثرباهتبار.،ولاس،باطديثولةقناأنالبهثوبفتى

هنا!يسلأشابوحد.،هـداروفيإلىنسب!دكانوإنالمذهـ،ق

بياخها.موضع

89قيلااورو)9(
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بئ،دارو،ن!خأماديئ:وهو،اثاقاالرقق5طديثباذ!"قبعثم

"،هيكل،و،ب!نر،مثالأءق

لأن،داروبن،على،ولاس"دقدمالأولالثقمنحديثناوق

أساسعلى،روجن،51مناطديثمنبمخيرأقل!صي!كونعنهاطديث

الإله،قتهءةيديهاعستاكأااراصلافبينأنويمفى،شمرقهثثتهرلم.14

إلىالأنواعأصلدكتابمقدمتهقأضارةد،يئدارو،أناراعتىعلى

بهكتانشرقبلو5إليهاو-لا)ئانتاثجاالفسالىوصلقد،ولاس،أن

ءادبما"و-كان-كاكتب،ولاس"أننعرفأنوبكق،الأنواعأع!ل

موقفه.بغير:نءلىالهشاهداتأرشتثم،أعيهأول

أسل"؟تاببهررحالهنغيرم،أصي.أولقيممؤداروينكاناذأ

المثاهداتل!قو.مي.أأولقبحتامل!دا،كانولاص"فإن،لألواعا

والاصبرتبمجزاتالمه40كتاةقبقول-3ذبمدا!يمان:ديدحمتا،

:8الحصرى

ممانتلى5فىيمنولم،الاقضناعك!بمذهيمقتنماماديا)كنت

دة1،1عبر4كايمونااهذاق،ملبو-دولا،روحيةبحياةقلنصد

ق!رتنىةيانما،تنابىلااهـيةاشاهداتاأنرأتتود*ش،وقو!ها

الأرواحإلىأ-لجتهاأعتقدأنةبل.فيتة-مائقاعتبارهاعلىوأجبر!ى

ولم-،فشيئآضببمتلى5منم!ناالمشاهداتهذهأخذتثم،طوبةبة

كاناتىااصماهداتابضأ.نرول!ق،تصوويةنظريةبطرية"ذ!دكن

.(ةا(أخرىبوسيها3ةملياءكنلا!ورةءلىبمفممابمضهايت!

،وتق،!ارعقيدةبملأالهورأوطبيهكالأولىالأمةفىتءقيدمالكنو

:الأحياء"ءالم"بهقكط

2-،لا6صوجدكلفربددمدوىالالمذبأطلادعلى)9(



-369-

بمونأني!ءقلاا*وناأنوس.واحدةنفجةإلىصارقدبأله

طفة.علهبضبروجهئد

الهةلإفىراكعلملوكاهلو!"أ!لى5الحةءذ.ادراكولكن

:بةوو"ذاعلوءتب،اب!هسىا

هذاخول!نى،وشهورىعمافىصالتكلرةءذهلأوكواننى)

نايساعداطبيمةاقتملا)كأالقدرةمنقبسمانلجأنءعهتطءوننهاأأرى

لأولاالذىلقاعلابحقية،ادلمدونقيولايةثلهزالاالصهوبةنذليلعلى

.1(آخر()ولاله

:،الا!حياءطأ"فىعضابهويقول

.برة"رر"رشدةمحييةقوةوجود-ةومالا!!ياءءذ.و!ودان)

هذ.-!وليبهل-لموبأءلىادةأاجدتوأ.)ةةضاةوةو-ودنيستلزم

قءلابدنهلأ.رشدبرمدعةلوجود:ن!آوؤا.المىءخاتمنالتةوطت

)ةةاعلاالقوةلمذهإدلا:)ثآوثا.الةثوءدرجات.قدر%،كلفىالإرثماد

هذهطوالالو-!ا-؟وناهذاته.قودبر-لمقتهة؟ايهاإؤىفايةمن

:5ىاةايةاهـذهأندىوءة.واطاةسةبرةالغاالجيولوجيةالحصور

.واعلاقالمثوءائبترامنانفصكئير!فيو.المضد؟ت-لاعمةالإفان

بتتسو،"طبمةميسأوامنثورلئماةثمةلذىاقالم!و!ونحانلإوا

إطالمفالهةلو-ودوة-لمتج،ةي!اافاايقوىقيهةوددفىك،أفما!ا

.(()2هليها

نأي!!طنلاال!ونبأنثؤمن"ولاس"أن:بتضعهذاوءن

شصولةآنهرفأن)ةا؟-؟قاءلااهذهوأن،،ة،ءلةبغرءو%ثآة؟ون

+58صإتادبن&ضرأ!رنفىينالمظرعةاف()9

.86صقاءوالأرلنثؤفىاظلافه!)3(
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ولالاأوللاالذىالهقدرةقالتأملمنقبحبمقمااذاءقيةتهاءن

.ا)محونرزا5ثييرفىاخر

.أتةاءوالارثموءبالةيمول5ندمادىءا،يئودار""لو)-!طن

بعضمنإمضهاالأ-.اءنثو،ءنقي!دثنهيرىأ4ءذءبفىالناظرإن

أصلءقالبحثأنيرىبللم!هـاةأ-لعنطولاملى4إ!اقبتحدثولم

اقافيارأىعلى،باظلقثليناتاارأىرجحان5لىتدلهلتائجينتجالحيماة2

:نواعلااأصل:بهكتا.ناخااالةمملولأفىيةول.اكاقكولدبا

نإص!،والاستبصارملالنأءلىالبواعثؤاةراامنكثيرقإن)

ت!ئفد،!لىال!مابلةارىءاودلتز،ءاو.طورحها.خىو4!يةفىعيريتةاء

نبهأأني!ب،فيهاادمملأمبمظأأنجلأومن.ءلهءذهبى)ةةضظر.فى

ننسىأجد!اكثرأا)مةإليةا)توىأ-لفىالهدثإلىووسوقدتأفى-!لى

س!()(نهاذاادلمياةأ!لقال!مإلىحا-ز.ق

ف!!،،ماديةغيرأمماديةصهلاطياةأءلعنلايبصث!نوإذا

قكتاب"مرضه!النثوءفى.ذهبهعلىه!مادا1بدهركتهالقولي!عنلا

نواالذيئقرمنبمد.جاءواصنتبه،ءملهأنلايجوزنهأ؟.الأدواعاصل

اقولوا،02اعدأواطياةءاديةفىبالب!ثوالار.تجاءافي:وءاق،اله!ث

.قاكالتودبا

إوجودبنالإخيتنالىءذهبمابأنالةوليرففىولأة،يئدارو،و

-طالة-ألا؟لأت!ودأو،وجود.قو4.0عةيدهنالنطربصرف،ائه

أحدوصنىفأ2بو-ودالثهيمانوالإالتطور.ذهبتةقل91875-تةقلما

يحتلةوناخاساو)-كن.د!تةقانإخ!ءا):ءا!واهإلية*ةبأنأعوانه

.(بالإلاأتمهودا3ةق

.-332سنواعالأأ-ل)1(
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فى،فذصهبئ،فىاوواليهفكب.التةسيلوبطابيألهابطا9وطد

له:ل6ولرةهذ.

منلكلء!تروك،لبمثي!لإيمانوإن،ا،صىملىدلبلايرىلالألها

.اا"(لكضارةا!ملاتبينمهب!دافيهلهيتخذأنإشاء

يمانالإلاة!ارفىهبه.تنبأبة!تينا&التيهرساقيهسحيئداروأنعو

أ؟4إلاممينةصعورةملىإلثهبوجود

نأيثأأنهأواراغ.اطاديةمادية،ظررأنبئداروءلىأضذدة)

اخاطقةاالنفىصأ)بعلقأو،اهطم1اعتطورا!فونمنالإؤمانيسث!

بفملمرتبطةاطيوأنفىكاالإأصانفىأن!سيةااطبةأنالىوذهب

اهذا،!!ليااكرجاتالىفيطالدشاتاكرمن!دار-ثاو،للأءفهاءا

.(2)(لامتبارا

لابلمارف!.أمممهدممارضهل.إلإبمان،مذهبءلاتةءنءذا

بةولا:،وسفكرم،ص!تاذلأأالم!صم؟ألثخصيةتهمقيدماودءن

فى.و،ل.،الألواحأم!ل05ظورركشابهوقتالىبالثهءؤ!ناكانوثدأ

ان5أحتىفثلجئاشيئارفءرهتطوثم،نح!قةلأولىااطيةالصوران:مهتتا

ق.لغزاطهاةبأنوءسح.اماماإرأىمجاراةاعلاقلةظلاشممادأسفه

هو.نهوأإل!هةبعناية"تولق5بتايعدلألممنأا)ماقءاوأن،الألغاز

نده5الأخيرةادمممةوأن،فةامطياولابالصنايةتوللا،أدرىلا8

.يؤدىأنالإنسانبوسعو)ممن،قل511نطاقعنظرجة8أ11أنكل

.)3((واحبة

.9.-58عىبئ&شرالةرنقبنالمفكرة!عقا()9

،35.صايوسف-لرماطدفيلظصفة؟ربخ)3(

.035-5.3صبقلاالممدر)3(
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،.بئهمثر11اقرناقبئالمنكرمقائد،:بهكتاق،المقاد5لناوردو

اواع،الأ!لأ5؟امد!اتهعةيدبهامرتإكأاالأدوارنمثلو-ائلعدة

ةلىةف!لوردها

ءا-ب،إسافورد-تر"أجاب؟987سنةتهعةيدسئلعنءندما

.،الضكوكيةمنملاح،كتاب

ولكندا،ءيرىأ!داتمقولا،لهالاخطرمسأأاعلا-4اقاإن)

هذاتطراتأقصىقول!فمترددافنىأقولأنلنفسىفأعحسألتق

لوجودإن!رنهألى5الإطادفيهبفعآالذىبا!نىملحداكنقطأأالزدد

جميمها،لاقالأو،تكثرأق"لىيصدقأدرىاللاوصفأنوأحسباث

.()؟(الأيامبىنتدمتعما

:بةول1873-4إليهفكتبامؤالاتمسهولندىطالبوسأله

الكعاموءوصنالةوفيهامبيباالهطبمال!ونهذانصوراسةحا!إن)

خقود3،افهو!ودلى5اهينابراأةو!ندرىفىكلالمصادفةكلمجردأئم

.(البرءانهذافيمةأفررأنفطأسقطعا

-طاب،للرضوعهذاقآرا"4.قناماعندوآتر)الهتادويرلةول

و،ل-1881سنة،كئبهالحلمعفدةكىتابهصماحب،هامجرا"إلىأرسله

"!ادفة،عنثنجملم*ون11إأن00اباطتةاءقيدقعنءبرت)؟د،:فيه

..(21(1حقي!ةنهاثباتإفىالمقيدةهذهءاقيه،:يدتاءلعادثم

بةوله:ئل-الىاذه5ءلىالهقادهـلهةب

.يا،تارهناأ!يات"ي!بو،إالإطادةوءفأنبىةأكاقبئودار)

نأ،ء"أآ-رومؤصدإلى،بيةوالىررةلحةومرجحا،لدصادفةبرطراءأى

.58محىبنالمثيقينةافحمربنعقائ!)1(

.-"ه58سبقالاا!در)2(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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منالحملهماءلاتدوادكبيرالإلاخطأل!رالمحذهبالتطووعلىلا-تدلاللم

.آ()1الآمينالقفكبرمنسلا

تلابوجدأ،نواعلأاص!لأ"بهقك!تاأعلنقد،بئدارو"واذاكان

فىأواحافيءثانطورتأعمولمدةتلمققدأقاعلاثءونأنمنصابمنع

الحمياءإلصدفةالةولإلىتصلقدبحتةقيآعنمذءبهةفبىءلذىاالوةت

.ذهجهأنفبهايهلنالتى!كاته.ةسأنإالقولعلىالباص!نةءضحمل-فةد

الأطسهسلمراعاةعنهص!درتانماافهبوجودالإب!طنمعمارشقيلا

لمواطنيه.ينيةك،ا

:،وجدىفريدعد"يتول

كانوان.اروحءتيدةوالارتقا?لىاذثوءامذاءبعدتتم)

نممار.أ3بارالتناقضهذأيةتأد!طنو.يمانيالإهرظانةص4،يئدارو*

حملاتليمهدالعةا"بىمامأاعالتص!!منعنهأبحضمفزعم،،معاءسبهءق

ئاله!زاراب!انهقاظع!همغمظنومن،مذهبهوءلى4علهاك!لين

.()2(والارنةاءافثوءاقرأبهاليهايؤدىالتىإنجاقياستقصاءكلءن

يئ،دارو،أمعارأالىاضارةفيهءذا،وجدىفرددعد"وةول

أحاسيماسلمرا،ةبالإ*طنتظاهرأنهوص"منهاطقيقةهذ.ةررواالديئ

!ا)حءيرنههـأمذءبه.ونيرنمةإنهي!-اإلم-لهواواذا،يةالديةمواطنيه

.الأحياهبذثوءلأ-يملةاطقائق!تةمميركل

يئ،ودار،هبإتثرحهقالنةطةء-ذ.الىيثير،بخر،و

:فيرى

إلا4ةتقللمكىا"اطق!ولعنشي!صةأنبمنكانبنداروأن

.95صبقأ-ادرالم!)؟(

،؟.7ء8صوصىورفرءم!دادكلاذهبااطلادءلى)5(
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.تهبه:ئاعدةلأن،وبهأجدهذاوكانادبنه،لمواطنيهالأحاسيسلمراعاة

مذهبهو.ةي!اررالقصهصنلا:!ءطبميةفعالأءلىئمقاوكه.الهمياءال!هدفة

بناموسثقول،لاءارك،ةإن،"لاءارك"ءذهبءنبةمالمادلصقأ

تجمععلىبتوةفلأحياءاارتةاءأن:ةيرىفيداروماوأ،الإرقفاءءام

.أ!لاتحصى)التىالفهـه.فةالمارضةالطيبب،الأفمالق!ىتر

ويورديضا.أفتقضابماورناةمما،لمذهبا!رملباعللقا،مولأنبرىو

قهباولطيمالدأن:ولحوا.نيةاالأاالى"يئدارو"مزجم،برن"رأى

لذعبتوبفقد.الأحيانجميعقنهإم!الىبزدىواحدةمرةولو

الطبيحية.نوالقوامحللممجزةب!ءلاليسهحعفدئذنهأأساسعلىلأهلية

واحدةءرةاعللقكانأموتالفياعةدع!واءة،ءذاإلىالأمروسلوإذا

،قبإه؟نهاالدسايممهفيرمرةالعجزةبرجودس!ةدفادام،مراتعدةأو

.بذلد)2(فيهتهلاذءبوبفقدالأيخانحميع

:و!هامةمسأ!ننماقشأنلابدالنةطةهذ."ت!اوزأنوفبل

أ-ولهصتتبر،الأ-ولمنمح!عددبخلبئال،يئدارو"هل

إنهءرةمقول،يئدارو"أن،!ةش"يرى4ءنهانشأتالنىالأشاع

كذ!،زوجمن!ا،صنحدقةأصودءسةأوأربمةمننشأاطيوان

.39واحدع!لأمنكاياأثمألأحياءاإن:يرةولمرةو.النبات

اعاهيل"ي!ةول.منذ"عب!ثىءيقطعلميئودار"أن:صدىواراى

بمة"أربخلقددسلميئدارو؟نعلى"الأيواعأ!ل!تابقأقع!)،مطهر

.(")(العضوياتءن!التنحوليةوأ-ولأ4شمىأو

.،11سداووينءتصعلى:خنر-رحنظرا)9(

.309صأ-ابق!هصديا.طر)3(

.301عىقهـاهصهـراظر)3(

556سأسدل)؟ثاماقى
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"لىأحب!*،ا!عتبارمنبهثيرلىهذا،م!ظهر+ميك"وةول

ملتىالسبيل،ه:كابمقدمةذكرقسنواتكامشرالكلابءذا4ؤبم

كامهفصولتسمة،الأنواعأصل"ال!خابذا5مندرأتا!بضاوأنا

*وناميوراءنءددا،!ددبندارو"نألى5ثىءثدلءلىالثورعاولا

منهمابطتمقدةقرتانوهناك.ذلدء!!مايدلملىأعزفلم،الا!نواعأصهلا

.ببرر.مالهل!سخاجاعصبفهأسفجدةيههابرلتدبادكنو،ذال!

-ا.21صالا.لواععلاأخاب3رونالا!ونالةمملو:الأولىا)ضقرة

ؤ!-ذأني!قماوكل،ءشراظامسالةههلق:ا)ةانب،الةترب

ىأعلىلمددها!هسفهثاولهسمهوربهصهةبلح،يئرودا"أنمنهها

.الا"وضاعمنوفع

الا!صاءمغ!تنعمأا)شالصورعدد-حديد،يئدارو،لأظوسواء

و-واء،بقللمأمواحدعهلأءنالا!-ياءكاثاةبذصأأ،لوسواء،يقللمأم

فإفي.قيلمأمللا!؟واعالا!ولالا!ءلفىابطةنس!مةاعلالقبتفخأقال

صهلأقللا!حياءلأولاالمنئ!أواحهس،هيكل،و،كأبض،مضالأ!اعهأ

.قالذابالىولدظرا.الأ!ملهذاؤشأةفىلا-القند"لأىو.بئواواحد،

عشراتاسعاالترنمناثاقا)ة-فاقييناكطوربأناةولا؟-ءنهفاومن

تجا.الااهذلنعرضو.مهازمنلو-لمت!تاجالاطرةقهنإذءبا4دةبمااءوصر

.هءليكل،و،بخر،خلالءقالمذهبفىالمادى

اطياةءنث!أ!هسعلىبحمهسلم،بئدارو،أنيرى"ش!!"كانوإذا

أصلمننالئصأتالأحياءبأن:أخرىمرةةالفدوانكان.وا!صهلأق

قواةولاة.ذ"ىءلى8داروثنهفقلايوانهف!،طياةافتلقاطاة-4نفخ

يكونأنعلىيواةقولا،ددةمفصهولأ!،لاثلأءياءاءوقبنألى5

يرى-ق-يأ-كاضحةوا4د111بت!لىوهفا.تهاةشأفى!دخلىأاق!حفا

فىارويئ،"يكاتتمر؟ب!المذهبفيهوةح":ةاشقالذىاحلاأن،!مةش،
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العضوىالمالمالقولاباضتقاق؟ألىوارصمول،ال!ظورمذهبقالقر-حءو

كووية-وصهضةوالبو.أوالبودضةا)ممريةوكلبسهطةواءدة-وشةمن

!فممن،ثهفاترقيقضثاءءقلفةهؤو،لباغامكرو-كوبيةجداعتيرة

كبرأأصرىلحو-الهنواةأةفهاافةؤالكلإوهذ،فواةءن،قيمادة

.الب!يف!ةكلمنها

ف!!ها،ال!ريةأوضةا!بوهذهو5جميماالأحياءمنثأكانوإذا

الذىافرهـى-اكواوءذا:ظاهرهفىجدابسيطاماسانةا-اممانةبأقنمو

ذا05نظامميلىيىيرلأجةةاعلمفىكورمذهو؟4ومراةت!ؤبه،كن؟

أوليةهكرياتمنيفكونفهو،العف!وىالمالمص.ءوعاه،يرىالنطام

.)1(السنين!نمل!مناب!اراهـرققكوفتالىكرالاتوهذ.

الأولىةاهضو01اممورةاأوألكريةهذهأعملق!ئركزاثممةاودكن

.اطياةةسهةةيماتخلقاطابأن،يئدارو،يرتولالق

تلمقتأم،ا!بيىالذاقاكوكطريرقعننثأتهل.ءناوا)-ؤال

،شالال!ص.قاثاقاالشقإسه+مد،بئشو،.أثواميعافووأودءت

مرةولو،باعللقالفإليمأنإءخبارءلى،ارطوميسلوااعهاإءبوخاق!اوهو

علىالأولالثقواعمتبق.ا،مانمرءلىاطلقتددالاوليبررواحدة

لممتبار،علىالطبيىا!اقالهولدطريقوهو،إتباعهبربوص!طردقنهأ

ثبلميقمك!أ6بحتةطبيمية!جةالأحياءفأوررأنإ.ناتأم!قإذالهأ

جمبعأنيرقررالأجنةعلملأن،كاالمضوىالما!علىءبئدارو،ءذهب

ةرا!هو،يمربةاا،منلفة-4شؤكيبا!شهاأ-حنىتاتوالنباي!تاطيوا

الأولى.المضوية

الدداالأءياءقاله!ثحهصا،-.لجاعفن،ذلاىذ!3ا!ناكان

309ص،ارويئ55"رزهبعلى،بئكر"ضرحفظرأ()9
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بصاعانها/علىوإمجريئ،باطةءنهاش3أهوماأو،الا!و!"-كربةم!ثل

ذالر3وظهورها،سااول،رأمنسادرةخهاجمأالقولةص!تطاخلابحيتمركبة

.فبا:سة21ادمن!مد!الا!!ياءإحدىظهورمثل!لملمفىمعرزةيحتبر

ءلهمنهاارقوفيمكنةلا،سابق.كلونتير،ال!ريةيرطونرقد

حدير*،،الم!تثنةالصورق5قبل!اةجماالبهثثلمزموحيأءيئ.اطياةأصمل

.كثهكللايمونث؟دتاطأو،ا)صغيرةاحيةاالحوبصلاتمننوعوص

أيامه،قا!اقالتولدحدوثلابؤيمدتالامضحاظنبخثهشفوبفنر

االفا-فية،ةالنا!من!تضماا"سالمسألهءذهحلأنمذامعيرىلكنه

تلأونأولفىلهالمناعبةالا!حوالكفيرراجماحدوثهءدميكونوقد

قدنحتدفةثيرة3يأدوارمرتالا!رفىأنعرتمالؤاوضاصهة،الا!رفى

.الذاقالتودلحدوثءناسباالا!دوارءذ.إمضيكون

ءفىأوتصع،الباحثونءنهب!ةةئوقد،عتنحالهسافرف!اهذاو

نمرك!الىصالمطهلىيتتلمبأن؟طرهق.ث:-غالذىد511التقدمفى

.ايوما!ف!!لالفيلاالداقاكودأنيدسهذاومع.الباحهين

طر!ويورد،الإهمةادهذانه3ويشارالظبميينمنخير3انويةول

بمصنانمدير(--ر)ةور3الديرىلمحثلاالطبيهيينهؤلاءبحاثأءق

الكربونهمن!كبو،الماءقكانالا!حياءأولأن(يخينا)فىال!يوان

بسيطةكريةالا!صاءصررةوكا.توالآزوتكموجينوالأوالهيدرو!ين

الا!رف!،سطحملىم!نءن!ثرأفىءفىتارولدوءذا.واءدةحلإةذات

قيمعأني!صاكنصمورةوكل،معاوالنباتيىواناصملأص4ادءرةوهذه

علىاخباتاأصبةيةفيطأاتولايم!ءقهذاوءلى.تيةوالةبا.يةالحيوايين

اظلاياءخيرة11لأصاءانتبرطوةالواحهاظلميةلأحياءذاتاوءن،الحيوان

ا)هايا.لأحاءاءقأ



!مأأد!أ-.اءازا-ررةاطا.ةمخ!تيو%دأنه،هيكل،وفييد

اص.ةس!بالابةةةىأه!اهولا،دواةولا،ظيةصهورةولا،لهالابناه

الاءباضخا!ةطا.،الا)ء.وهقءنسضيرةكاتلوص.،لانقهاموتنمو

نيةا1واهاإخةاخاهافىوءه،ا.و.بر،ساها0.1لبصاطو،جدآض!بفحدالى

و!ا،احدة.اوةط-."ةفمولهالائمكليةعضوجصامأوص،ا؟-يطا،

تنموو،ا"تدلبافهوى5111إدمالمجميععهاروث!د،واكولدالتضذيةضاص!ية

و-ينر2.دوانبورحإا"قةءباروأثيةثلاعي؟بات4فهتعرنئلساقنياذا

.والآزوت!وصلينلأوا

اقى،ولداد-ولا)ة4اث؟وانهاءيخاأزالوقد"ةليرابالمو"الهلمأنيرىو

إلىبارءةرراط!!بة.قنداهةا،افيإوا"منبفءونضوىإاأالعاوأن

الا-اء.لىلأواادرباتسن!اأاءتارعلى،مةيالأرقىايةالمضوالأجام

،أ-ارا).*سويةإ-ادةاإةفههقااسائلاءنذلمضصأة،رفىلةوالكر

.قياذاءونللا؟يرلأومننتعوإل،إثاأنياذاالجادمننفءونولا

ءررةبرودإ؟"20،..كل،رأىفىاو(مرااتعونتكيفول!ق

تصاصايةا-؟؟وواا)طبيهيةلأ-والالاختلافا؟طر.لت!كوخهالاتاظ

.ءوققدالدو؟يركثيرةأصهولالأولىالبطرقتولدتلأرضيةاإلكرة

رزا!.قاء511لشهازطهقاشمااتليلاإقىو،كؤهاأتلايثىت!تفةنواعأ

-ادرالأحياء.قنوعوص،هةأس!لهضوىالمالم-دآصاراقيلاالمده

تنه-رررتقداعثيرةانيراا،وأنواعيهونوقد.نيرالوءنئوععن

عى.التدراتيراكيالاكيفياواحدةابورة

أ*ىلمحقأو،ومانراحتىقلذااإةوداهرارا-ةفىيثدوهيكل،

نألاإ-ةطيعرباتة41وهلم.لاخابرةالأزمانقواحدةءرةولوحدث

اطتوان!بينفا-لبح!لايىلىوص،الأوليةالأحياء"ذ.ءن!شيئمايبين

الادكهصبهرت01
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تىواطيوات،التبانيةبينقي-ح!أحياتاكأنهـيرى،!هثبات

لى.لأواءحيالأاهاءمضاو،تستوبر،

تتحملىا!ااكولدمذهبششفىاليتىالصموباتأن،بخنر،يرىو

كلراطفرإتعلمأتكتثااوتأييد،اطتهلإه!ا،هيكل،بكذهب

اخوكاب!ذهبتحيطالصموباتالنىمحطمتهلودكن.،يخز،قول!د

.3الذاقاةولداأساصءلىاطياةصنضيرفملايمنأل5:بممنىاق41

للر3باتنشأتعيف:،.ولحوا.تممهبف!ورز،يررد.قوىافىاعشهناك

وإرفممن.!115وأثمبانيراللولصلىالآولأحياءافيهاتنهوفااسضوة

بالنولدالقائليتطيعهل.ذاشهاالأحياءهذهإفراز.قللريماتهذ.أن

ااولدق5قياذإنثأتالمربهاتهذ.أنبر.ينأنإ!الى

ع-تطاناتالكماوةالاأنفيقرو،الاعزاشهذالى5ةالإحاوعاول

ءكباتتوليدا،شتطاعمننهأبيهتعمد.فىالأضيرةصنةالمشريئفى

.وفيرذإى،والدهونالهخبوس!رح!ولاا:مثلس!رأ21ادمنمضولة

ممنىولهيى،را!بيهةخه5كزأءقيةال!؟رلأم!ءلقتلمه!طنوما

معرفةاعاهةلأضغمنلأنه!لإاأ!ياءؤكبأنالم!تطاعءننهأءذا

ب!؟نالأعيةءق"والدىارمانوخصوص!ا،لذ،ىاللأزمةالأحوال

.طيم)1(

،..ركال!ا،قملياأحياءؤكيبإء؟نيصت!مد،بخنرهأنومع

قالعاملعلياأ-يا+تركيبأنويرى،التطرتفىيبال،هيكل،أنإلا

شفرتدإذاالإنسانؤكيبملىالقدرةبد!هذامنصثىوأكأممن

يئ،ادكبماوبالأجزاءو/"لماء،و،بالمواءتوقا):فيقولاللازمةتاتالإم!

.الإنحان،)2"-لقوصأ،،رتت!

.13"-301سقيإطا!درظرأ)؟:(

-خانالاءمظمرشجمأخانادبئو-بد-نجحه!الاسلام)2(

3،9؟ت8!اهربعولنوزواتسلطباعةالاسلاى!ان-3روص"3
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اطد؟هذاإلى،وبيكلبفنر"ماديةتصوو!!لنا!بههفا.امدوأذا

51روبد!أتاعلليةالنىحد،وهوواصلىأعنلأحياءاقيطوزلا3نيأوهص

من4ةإة،ابئدمنذاتيانولدتالتىالموديراوص،ءخما*ق%حياءأ-ن

ا"قلية.االماهيةتطورو،نيةالإنساالنةسلمثكلةنعرضأنالبحتيملامص

قالمثالفلبهعاب/مناثالثاالةف!لالمإلاقهذ.؟،بكل،ء-ئاو

.،؟009سنةفى15قاأاتةس!اءنءباهـة*ةاب11وهذا"الضطور

بخفعالذىاكاهوساك!امقنيةاالماهية-ياةء!ع!ل:"ث-صفإ-أل

9(1.بةقرآصرةالثدىذواتباقىبينوبه.،ةتكاوهل؟الإنسان--مفي

ة-مين:إلىالم!ألاهذ.قاباءةوناوإة-م

سصيهراتاان:وقيوون،المادة،راءبثاتون،ؤممن:لأولااتهما

اعلود.!فةذتبأوإوتبعداقهردفا،وهرلدامن!ةالجسماإسيلأ.مثلةله

ءةولى-يسيطرءكالمذه-هذاوظل،أ.،اةةخرا.،!الاءلتةاد"ذاحؤصف

ضر.5منالثافىالةرنإلامهارضتهآتدولم،ءثمالف!-فةضبه!شا!اللق

بدأو-قولهءلى-د-ر،د.ا"شرىءقاالعةلنهض!،عندمااإ"اراثىخدت

أروأ،ةكثرأبر51امنقدو،ع!ثر-حالتااةرناجاءءفذئ!يئماثيئآتلةدمكلمم

ناتاطيوابانالاء-قادهلى،امرماءمرراتجابإلىإقارناالنةسهلم

ق.-لا"خماكوأن،النفسبةاخاصةا.نمترقيةءالالىلطءنشتةل

،ناتاطيواقىوأرالإنانببنوأر،ها،واطيواننواعأءطإينأارب!ةهذ.

.اطياةأعملءلممرفةإلىوأدى،في!اثالب!ونق!م،ةاطليكتثفتءا

.اعللإ"فىعنواة،لمحبماة

لنيت!أ:،ن!.يضقفبماويجهب،اباةءذ.صرءن،ههص"ي!أل

محتقر3كلترحينما4تتوساتىا.اعلقاطبا،3سيرأماهولى؟هاكل

..،عىتاهالارولنثوءلاتفىاتالا-لاتد)؟(
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..-خةثلاثينمتذ،5!لى،بهأحاببمافأجيبذأ،ياة41أ،جيب،

.ن!أظار!اإياتيف!فإذا،أ،!وير"ا-ياةاطبهىاالأساساخها،:،ل

:،ءقاتلالههفاحيةءلىاخ!ةيقافىرفيتإذاو،ذل!

وزفقيإغاو،ءم5و،بونعر،.نتءونعياقؤ؟يبإنها،

فىالأولية8أ!وأدقتءونواكلا.ا!ثركيبهذاملاطياةءلكل

أتضما()؟("لواةءوىالماهما،وهرورحاياصيوئعاءاتشهلخليةمنالشكيب

-لجل!ا،و؟يراهوو،ذ!ء.قبىطأ"حى؟ةأعملإلىار-وعويمكن

مباهـاوراح51اثكلاعبةإةةاايةطبواراتاذاءخهاكبتزلىاولىلأااطيةالما،ة

أخهالى115،لمدأنااشاروةةالمهوارجبيات.،يةصورالبإوارجبيات

41.ر-5اتوااة"ةنذااةا"اثجوالجرا.يةالمحدالأ.رإشمنالكثيرسبب

-ببأى11وليمى،يةكيماوطب"ية!إن!االآ)ديةاطياةأنملىيدلهذا

الطبيحة.عنخارجمر،

منطءةوفيفةإلال!-تكرةالذابأنيهادىمنظير8759و-خة

ا"لماايهالوهماوآ%و.إحتةاالمادةءك.قوأنها،الآ)يةالمادةوظائف

اتتلاطوهوعند،4-هييماةيمنهاجودلومبدءاالضفسنأ-هولهقو-علىحد

يهتببثم،ءض.ارىئتءوةمبدأوهو،إكأالأببويضةار-ل"!

لةو؟م-تهجبلأ"رتتالفءوةشا،بدألذأىتعجبإنو:4بقوذال!بمد

.،)2(خالدةالنفم!إن،ذأىبمدمن

؟!والإنسانالىاقيةناتاطيواقاله!يابصوعتكونكيفول!ق

إل!وءلحثىقىالىقت!رجودممض،،وا-دةدةهةهكذاتثألمانه

.الإنصانقالماليةالدرجةهذ.

.78صالسابقاسدر)1(

.82عىالا:قالمصدر)3(
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،مثلقوةعنهبديللهاولكن،ء!بءوعلهالرضديااك!اتواطهوا

.عسهةا)5واطركةحالغ!وسرعةواطصاش،!لروبز

ظاوآ،ارافية)طيوا؟اتفىي!ينة?لا.ئلأأر4يمالإدهـاوالماءية

لتعةلهبااطاصالجزء،ذلاىصي511ا؟!ازفى-زءوأ!،ا)ء!يهوحابكل

منفيهوجدالارتقاءسلمقاط.يىان!طاوكا"ا،،بربرمادس8لما-!ى

سنحابء:اءبرمبرا-سمأفىأ!وأ،درجنهمعمبماءبنا"مبوبرالسر،مادة

.4)امةيىثة51اإءلىوددل،دىاكذوات!4اراةتنواعلأاقالالايطأر

ألتةءكيرمل!تكنأمايكددأناشطاعاملماأن،هيكل"وبردى

ندبهمما0.9؟-؟4قءذ!"ءيه!درةول.الإأءاقإخاق:!!ةاد

:،ءنيار5تورا!!هـؤ!د!بحةيرهذاأنءلىث:ةإاطالأب!الة

والزقطإصاهدلمتبأ8991)-ةةلىا)نة-اطبلما)-نوىاصاريخاق)

خاصمبمابةلإ-اةاخ.لهقليةارظا"ثلإءدىءاصاضطرابأوتهفاو

د!طونءدودعضو!تجمينالمهءنيهد!إنهلاش،المخجزاءأ؟ز?ن

.(إ؟(ثلا؟ب!،اصوصلةكاالنةسمركز

قيءراقناتاطيواقيطورننطورالعةليةالماءيةأن"يههء"برىو

م!توىءلىأتبلغأنإلىالةديياتمنالملإالأنوخاقء،ءتةدر8ةءطارقى

لتطورباثأتالإأءابةالىةسأنبنثدح!ولأنوبمد.الإأصانقلها

ب!هلأنيريدالىبالنتيب،مملأمهبخنمأنأراد،الدةيااطيواناتءن

:وصاالب!ا

قررو(أنإلألممانياإ،ييضا"قا!لاهمنفييروصهلاالحثأن

،-مادىهلىآيرفى-وهرآله-تاكثس)أنملى-لهةوحدءلى-جمهفي

.7صو-دكليدلرد20المادىاذهباأ"،لىءلى)؟(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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6ن!ما!لؤظالاع!كل:إقصراطأبننك؟االنفسمامآإذقماسأثهمافكا

.(النأصمإنتادماخماتفاذاادماخ

ء-
اإخبةضاءتةئ4..ادالانةش%نوص"-.اختيبةاهتالىوصلانبحدو

الإقصانعهالإرإدب!رية:وفى9.هلاةمسأإلىمثباطدتطرؤ-افيؤاقا

الجرئ.لم!ث؟بمانيةالإ"فاالإرادةيمطىاكةسجمندديقؤلمننأاءصباز!

"الأضرهفهءلهعلىويملةبتخاب-مؤلاكلافأالإؤيموننأي!*نب!

بةة،كههئهافناو،قزطال!!جمماؤأاهحبارهاو،التفسيةبمادبةولدأمما،و

ت!ه.أ-،ال!اةةسازاهإاا،وةف.قهذاناح،فيالإفالإرادةافببهرأ!إلة

8.كيىولانايلقاتطورلطررةخقلاقيةالإرادةبرر!ةا!ةولأنةيرى

الأ!ووو!الىهقأىإ؟ءنالإرادلاأنتماكلابينؤداطدةثال!فسعلملأن

.اطيوانقولا،الإأسانفى!طإة،!رة-بمونان

وهو،لغالىؤك!يبهوالجمأه!اء-جويئ4ةدابهؤبمن!ااإذ

..)9،الهواهلءقهلضيرو،الةيارثةاوراموسلتافعظ

الأكينفيابحثامنلابمالإنسانالإرادة؟فىحريةءنة-طوةرفى

.لأخلاقواأبنوالفوا

شلى:ءامةء-ا"لمنءخمالمزموماالأدبانيرةض،ءص5و

ماهمفمعتماممامثفقوذل!،ا!هووبرد،الإرادةوصدياكض!د

:4ةتوذ"ثوبهبرمن"قي"وءو4لؤ!ا

:وص-تحيلللصعبتظ!اأهـووثلاثةهناكان

.الإأصانقمطاةةحرةإراثةبو،!ودالاسنظد-

.خالدةروحبوجوديمانالإ-

.إ:-ب9"صقاءلأ!ثوء*والأرللبفبمافىرردإكللىنظرأ()9
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.إلاأ؟(بوجودالتصديق-

النفيوم!د،ق/ااالدو!)4باقالايئت15،ب!شويركل،كلءاور

"شإعةلباطدتي!صا-يأنهأناتجصوراذىالعمافىها7طآماوضما!نهةة-الاا

لمانها:لا.؟يتصورانكليمالمعصاهذهالحلم!لفهل.يهمارأتشضأ!ى

.نح!لولنط!ل

الذىالمماءلالإأصان-فىالملها-ومت!اال!ئناتظقاأولاوا.ستبمد

وقدالمئريئا)ةرنءنلأولااة!فاا؟!اءةبهد،بص،بهقإل

اد؟فناتضلقءن،ردثنباخ،ثة!دثءا"لانةدما4ؤتاله-لمنةدم

اخماورا4دلررأدلهءنبلإماملافى11أةاطيةاطايةخاقالمياومق

سرها:بأ

:ليقواطدةخةالهقيالض!رببيةمحاءز-دأ،ربث!نباخ،

بكونف!ل.ةروبا:صتيردلهأعلى.بف،*!ءس؟لأا)تطور؟ظرءةان)

فىأصانإانتاجطريقءزلمابا:صةأدلهإبجادوةتأىفىالمم!نمر

.؟ءخلاا-خبارأفبوية

ة!ييراةتارفىي.ءاأندنارأاإذفيبةكامماكثرأإب.ناتاأديهدوة

؟ا-لاقيام-ةةون"ليااطبمةإ-ةةرقت،ءلميةمممليةبةءرآ-ةفرة،الذى

.كلوكهفىا)"طيةإرزهلأجلاقصيرةبأ-خأءدتناةدذات!االط:يمةأنرلا

!-ا.رةلىب!بئو،ةحدلواااعلد،بمر-لمةأيبدكواءذا..ثسى!يفى

.و%زةة!ورفىق3،و،ة!اورال!ءلا)تاريختلخيصدت،اتهء.يىثىدأ

و.هـة%؟:تطزىل!ضرالا-خينا2مرصهـظ!رفي"ثلاكف!تا.،هيكل،بينكا!

4وأث-ررذلاثوهلى.ال!ممةجنينعنةيماتيراطار!ىر.2مظد؟دولا

.09-68قيا"ا-درانظرأ9()
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الثد!اتلإحدىافصبةابويضةاو!حإم!نإالاءتةاداتالإءسءنلهس

تثبتلاالئجربةهذهثلود!طن.فردكاءلالىيرءاو-طواتتبارتودةأفى

نتاباءندئذمت؟ون،لمحص!بةايض"لبواكلولأ!يىإ،ا!دةالمالأنصير11ءلدىا

أىقالمم!قمنسيماصبحنهأأما.مركبصماقح-ءنتول!طه-501

مرأف!و،صمناعيةبقةإطربياتلا:دود،إةأت15ط.واواتابفهابواكاج!توة

.(ةا"دبهصدإلىفيهصثصءوك

وموادهواهأءطنى،ءيكل،تاللةد)،،مور!!صنبى3ر،ود-ول

،الجينات،ثةلورااوحداتلة.أود*ت،داز-ا!!ةعأفادأووذظيةيماوص

لذراتاوبنمي!دأن-را--طاع-ءإيهدكانلةأة-13اباةوأءفل

هذ.فىو!ى.اطياةبكن!ثاو،الجينات،اوراثةوو-دأتإر"تةاةير

لاءثيلبوحشيأقكانإة4.واصداد!ن!لاإ"سبة4النديركاات8اطا

و)عن.ءممادفةءردصمقالأ.هـ!انأتالذلأىقنبرحنهأولو."

عقل.غرة

.()2(لأذهاناعلىنرقلإبصهابرأ4صهتزابي!لقاثهإن!تا

ومنهاالملياالمائتاتضاقفى،ءهكل،هلأا-حثاءقأ-تبمدأةول

وقد-ةرنأعهفءنماث-رببهدصضىاءالطد2شهفةدملا&اقالإؤصصان

ءيرذ!نبأ-ثلاهانةدمافيالممثرءنالةرنلأولااتممفا؟تالملمتقدم

بوضعالاي!ونلننهفإممكننهبأ%دلاةرضفناولو-ى.بق!!طنكا

الىأ-رىعسةبناالأعيويعودالا!تبارنبويةأفىصةوىو-يوانبوهـضه"

.!مباثرةداولمناطقيقتاة41-نج!أيمف

لىاياا)5ناتا&وأضاقإم!نبهدما)تائاينءن،جمكنر،إنةلنااكد

.917ص،يى"تةظ)ةنئآ(9)

.015صانالإ.إلى:د.و،+لم)3(
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نيراالممزشاتايمنأتمموووقا)ذالتو!د،يقول،ءيكل،صل*توملاماأ

علىالإبابةيحاولوقااتااكولدءامألممهموباتذللةد،ههجمكل،يدعلى

شللأولىاالأحياءفي!اننشأاشابةصوالهالأكباتنبأ:الةائلالاضريفى

ا-ح؟ويةاالاكتشافاتإن.ذات!االأ-اءهذهإةرازءنكلالمو؟يرأ

منعف!ويةنوليدعصكبات!طنالم!مننهأيضت!صيا-حالقرنأواحر

.ونهلدواا).تبوس!رادك!ولثلسارأداول

الهصريئأالقرن.قا)ثاقاك!مففىاطديثالعلمموقفماودكن

التىلملاتةة!بي!تحليلاتاطيةاظلايالاداتقمجدثبالأثيل:بقودون)

توصلدهتيةدهواءنؤيةياكيه؟بات!وقىدث،دةد21!ءلوا)ةاءنفىدث

بايضةاطياةفاررت،؟!ناةواا%اف!مزلبلمتمثلا!تعإلىإليىتا!تون

ئيرن!طيماامأ:الطرةين!!نمحبيرة)ارقاوالةءقلونفية)ءصهـآو.دلبما

نأالآصرىبل،-يةواد4ليستصمنهو!اوالتى،إركباتاحم!بمث!ت"والم

أنخعثضواأوء!*أورةأونبات4ورةايصتموؤلميةءيوموادتسمى

وامهةهو.).!ةادةلمااءا.13ىص!وأكأالعتاصراءلىإل!!روىلا،اطالمادة

الهضمةئ:اطىوسا؟لعنوميرآتختافيبوسا"لابويةواد11ظد

نم،إرااضةطاوأالحاليةةأ.!ررارولاالةوبةلأءاضااطىلايىتخدممثلا

عابمماقتوصدولا،طةا-ىاقياطهيهزكيبادةال!.وإوادانشكبتما.وإ

ةاهيئفىيرةإ-وا!ةانمم،الهضمتتددفىفلحواأتدكانواوإذااطادمالم

.()9(ادءطه-ب!مى!ىفملأىأوافنل

إلىوصلنهأش!صأىودءوىاصوشطلمراالحياةلاؤالإذن

باطةدءوىصذي!إلىار-ول.ققريب؟4أأوظت!اإلىأوا!لياةعر

ذاتها.امليةااروحومعا)منتائجمعتصطدملأنها

،مادفءرة"تاقث،إلىذل!ذجاوزقااتاكولد؟الالهوبطلناأوإذا

8،عركرمبو!ف-ا!-اطدباة-دة111-الطببمةبهدوما"ط-+9)؟(
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نباطالارضدأقبطميلب،ناال!أكةس4ب!-ادةاالهولإن.ةلصةأ-الإاسالةة

وئدالجادمنحدوثهابئوام!ايىاةصراكقطتكلالأولى.بنبدمو

الماهيةتباطراص،اوا،ما-فير!كنى8ذأنبيماتاوالتةط،ءذ.نافثخا

قداله-لمأن،هـهيكلاد!حتىالإأساقاخوايالمصإطهازالهقية

واد!ء،.أصاقالإا،خقافتافةي!تةعيرمل!ت3نأمادد2أنا-تط!خ

لإتالنفى،أنعلىد.ء3فىأ!انبابا،بر!ينا،فىداء51ءنكشيىاتفاق

صاتءاتفإذاماخأكوعلائفطممابما،إلاله-تا3وأما!ىءيرجوءرا

."حاخةاا

اخاقاالقايةاقدراتأماعنتحديدءثكلةءنا)5-لمءودففا

ا،خوظائفجماعإلالي-تنيةالإأصاالتفى!ونءنت،مو،وماالإأ-الى

وحالمو!"ذامنننامامهلموإن)،لثكارسبالاع،ليرأئهفيخاو-"كأ

اصلإاتوااثهورأبينالتىلاةاتا)5ءاصلان!مةفن،)يةوأزاكءا511-د

يمفلالهرفيناإةكذ!ى.ةوادالذهفةاتا)5ءاثيناىوا،4اله-د

ادثص!وحىأوباطوأدث!ابةرم!يه21اط،راق!دتق11الو"اخؤلتأ

-...ا!سباو)ا"-؟مىتاتملأ"وإلىمالاتنةالا-ةحول3فأو.لته11

وكيف،امةلاءقبهاال!قذ:ؤلاي!يمنا)!هرةأظاابختأت3لاةةأمال!و!ذ

.(19(-ءيرا)ةةلدوث

مىط51ااطدب-تتاأأنالىوردشذأموضهعاةفارد"اءدهوظلت)

صادها.ةثهتتأماغيةد؟روحدةءدءثاءداتلأولىا

ثاثفةدواالديئا؟ر-ىإ-ضأناولا:اثاهداتاعذهافاأرت

كز.أىلاو-دنهأ؟،0011ا!هـت،ةوا!جميعاو!ءزلى5اسفرواهـماتام

تهـفرورأ-5.ثةةقببتريلكارساءب-ولاء2ذإثف(ت11()1

.وتهـلبما&ارف.عف"239س
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ادعاغلمق!م!خالتالنجوةفأضل!لافى،!وببماأوطلوطةالغةأ-بلى

.راكزشجد،إن!و،أحرىءةطفةولإق5،بروكا،اد!،بم!مارى

مينهالدىالمركزفىجرحدوقالةطقلةكلد*توجدتثال!ا.ءعمة-دأ،

."خماققابطرابدونبامصاالمركذ0ات5فبهاكانو!الات،،بروكا"

تمف!نتيحةأو،ائدماخفىاسابةأتص%ةكان-واء-ال!-بانأنرابما

ا!فاتاأوالنموتعاهأإلى،ويذ:تللأ*مابأحماءببدأ-عاما!ءلاادءغ

وقتقادكتحصبةللاءمداه!وصنحولاءلى،اهالأم!اؤتوفاء-ماأ)خ

ضومةقدا،ت!ررثالمرعزعطبإذانهأخاما.الظرير"ة-ءى؟واحد

لىلهيد!ا،ئيماالظ،رفليفةبااى4دصتةمجاورخر!أء:طةةةتهإوظ

المراكزبو!القائفالوفاسوأضا،ا"ثارفاتولدمراعزء-أكليماسأن

هذ.ءفةطت-داوا-ع*!قؤ-تثأن!ر-إكزا)فظوأن،و.تء13

.(1()لم511انء-دفىاكطرية

إذاوانةمىادبة14فحرةوفتطالذاقأكولدممرةةآصةط?ذأ

ؤ!رةتصحوبمادبرنماالمر-بخطةصها/ةخا!طرخةة-ةطالةسءادةةأسةطت

.؟-ةالإةسالإرادةاحربةر.ننايتىاطلود

و-خقدبمقالذااقولدأنإاقولا:ودالموقفءذاقىجاوزأنوقبل

ناتابواأنقلاءفي.يلأةق،أر-طو"ف؟نةرونبصدةاليلادماة-لإلى

تمتلا"ىلأثيلااءنذال!وءيرأدالنبائاتألأرشاإلىءثؤهايرءجة،

أ:اروةدءث!رالاخالقرن-!صافدة-ةايىاتوفا!!هثهناتلبوا

إممهالمتزاك؟إلى،إ-لادال95؟-07ن4،الةشةفى،ذيرجل،

ال!اجالةرن!ملال-ائدةنتاشكااإتقداتا.نحداواهذاوكانأة-ل

ا،محالى-ننلىأو88-87صرم3و-ت.أطبيط!دماولطبمة(9)

11:ةة-70-56عىيوا!رساسى.بربون!نرى1،رحبةلطاب،!*مة

.9791!ن!ةلن!روتانأ15لىاأاسرا
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شجدا!االدثدانأنءمئربما-االةرن-اقبهإسلما.ءلىوكان.يضاأ!فر

م!نفىواه3لأمهرف!اظماء.إذاالرماصقتنشأ4ثطمأو!هذبهدأالحمق

اثممة.اءذ.لدشاسةتجرىوا)مجاربءثصعاداالةرنوءنذ.داقء

وضع15ءتدانيةلىالأحياءامنثمأنبأن!انجالى!وللواءرلأاولأ?نقوأ

وهوابإالذؤيةررو؟نهوأ.اكطاءمح!عوماءفى51-م،ح!وديوى؟-؟راة"

نأرةة05يمضهوأاط!مقيةرامنا-،إياوءتعاةلواةطاءءلىالببضفيح

التاربذه5.خلكانوإذا،لةورصهأتيجةضابىا"ذاءن!ذثمأالدبدان

لأصافالنهد.افهةلىااط."أ-؟"خا!ابمضصنثأء.رةةحنإاءنجمل

الكائضاترر.5ءثلأنءتباراكلالدقيقةاطليةباث!طروا!إلى)نصبةاإهو-كا

".تتداتطءتااهدم1ءنبخثأأنإءيرءا.نأولىاط-مالدقيةةاطتة

.هـ"داةا

اذاقا!خوكا،ؤةدونيما!كلضسرا&ابم1خااترافىباك!ارواسص-ءرت

،ضورفراؤ"،م!دءاالاي!-ملممه!قاالأمروظلالهإهار!ونوا

ؤررلىالمتارقباارركر،أأثوءقا،واءدوربدراسة،شوانقيدوش،و

اءقاطوا:الىاومررالمرقالىيصلأنقبلةوىحاءضفىالمواءأءدها

و-ود.قمةبارارقاق،ات!كرور2ظةلملاحمرار،الدرجةء-خنةبةنبوأ

ا"واهقيرءرأنء-ةاومةةفلاتاذاقااتولد؟ظريةولاعن.الهواء

تيملهدرجةإلىاءاطوتة-دالاحمرارلدر-"!-خضةبةنصوألظأواطض

د!مئى،،و،،رس!رودو،وبفدب.لمرقامنياادبمشلةثوءصاحلاث

علىةكأوةنهوأتلالا"واءؤررا1855سنةحوالىالاضرافى"ذاءلى

المرقإلىا،واهإصلأنهـلالدقيتةلأ-اءاذاءت!زالةطنالةطنمنكهة

،تتاوماذاقااتوكاظربةظإتهذاعو،ا!نزيهؤةسالىووصهلاالمضلى

اذدورأجهزماند5،باستيريىلو،ثدعلىإلااقاضيةأةةا)!ص!تلمقولم

وأواء81؟ماءلمةيغولمالمغلىا،رقئهووصعالهت!ة!يقةطويثهرقبة

الةنحة0ذ5خلالبمرأن!واءيهن؟عيثاا)طرقءنطربقةىبأ!،ثصبن



01--لأ

ن!رأ.15هـرورخلالتترباتءروا-امننهء.وداوأكانةبوإةالأق

كا!ناتأ!بالمرقةطأرلمبةالت!رذه5قينتهذوالدورقءفققو!لطول

.زدقية!ية

لىبرأ7فىإسببارالصربون4؟مهفىهذه"تاغ!،،ا!بيرإ"أثسو

واجدنأنلا!ءقبيةالييمروس!وال؟"ماتأنو!حأبذلاىو64!ا-ة،

.(1)اهدبماءنتت:ألان!اأقجمهابه!أ-ثاءإآبدون

!!!ديداءولاأنؤىكبذلاى.ؤديماذاث!ابالضولدولا)4أنوكا

وقدأتعهاقديمءهينهماكنأإمح!دود.الدصخقإهقليةاؤفاالوفاكزسرا

!-س.5!ن،النجاة،؟كىةافى"بخابئا،ؤىؤ:لابينادإاةير-!ه-لها

آخرفىوا!!ورةولم!يالماخالدءقالمقدما)نهودفولأقءكانهكأكإثصا

.لدودةءةدالدماخءنالأو-طاك!ويففىالهوفى!.ال-وبيف"ذا

اكرتاتاو!!افط"،ماخالدمنلأو-طاوةفالض!نمايةقارميةوةو!4

.الدءاخ)3(ءنإؤءرااينجوثفق

اتاقاإتولدامثلقديمةآراءمثرالتاصعالقونقالماديينواءطخاح

لأذهاناإلىثبدأنبنبغىؤصاقالإاخافىا.لهقليةتأءل!ءاحنأقيددفىو

يجه!قنواكاينالذاقدماءانببنفاالإوإثةاةةاطدةثةررةورولأابا)ثةاةزتأ

أقرن!مثروا-حا!ااقرنافىالماديونا.م!بءكأنهايهررأواطلقذءرة

إقولا:بهجا51عن،رثشؤباخ"يهربةالآراءءذهبزليئالحشر

أ-لىتصةعنتلفالكونلأصلأ!يةاليولااقة-يراتاإهفىوهناك)

اخاصيه.اهذق!و.لا-لمةا،تطوراتترف!ن!اكوقاعرا"يل!قءنداالها

71-13صلدهبءةوأ؟لى5-طفى0*.الب؟ثرباانظر)9(

.6599ا-ةأ

.83سأطب+أبهررماوط"بنظرا!)2
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لأظ،بتعلداشبالمهعلىيااتفيرلابةدمنماأةيرالدلىلأطاخ!!اأرب

.(1(.يةو511إحةرالت!!نفيةإدا.ث:هاتءلهء-تجةاوهـةإد

عز8"أمثالبرادا!التطوربيمانملىالودت-صكاتإةاؤءةاتلأى

سا-هاأفىادطوريةلنطرتقي!ءون.أ-!فءنكافيةأولذا،بكلو،

يرنالماد012ا-تضدالنىالنطرءةتلأى،أصار.وأ،دارون،،دهلىباءتكا

4حضذقعاهاالبمادلمااهمءارآاإخووملألهد11اب!مءاءذةءصات!مدا!--اأ-وا

ءخه.ونيبدءومظلقس3،ايابا

حات.والص-ا-18اق!!صطور،ظر!اقثىان-بإةااءنفهأزى)ذا

.لتةييممامحاولاهىليةادا

التطورنعاربةقيمة

ةهخهلت.أنأصةطيعلا،فيدارو"ءذءبؤيهةءنقى-دثء:دكلا

أنصن)خاإدلاوا!ن"منهالدإعولواوطأالمذءبوتحوايئالذاحهثر

يقررفىإنه،لف،،يئدارو،.طرقالمذمبقهء-عنثطوره11أولا؟-دأ

تطأاد:تلاعللقإالقولأنفىلاي!مكأا،الأنواعأ-ل!ضابهءقدء-

اذاكانحهاةلايصثك-لهيه،بمضكلنبهضه"الأنواحابذثوءالقولوأن،ءض

،وهذاال!خابنغا.ابمداقدء،اكتبوقد،؟فى!قدء-بهتاهذأقررقد

ءنهكائهابهداذنو05المقدكل،نهايةفىإمحتوبااخاريخا-عاوإن-وافهح

محققاهالياذهباستبر.ويرهءذهبمافىلادلهد95"اسنةال!ابليفنأ

بأنكثيرةاءشاةاتاياهثةفى.وىذإىبمدءأبهيمفى!هافار،واعن!

.الأحيانكلنكيرفىيكدحملته:يرةيمأت-موإت!لمتتفهالمذب

يدصأنلاثستطيع،بندارو"بأنكلنهيفرجأنصتطيعرالكتابوإوىء

الصفحاثالتادة.فىضاحه!-اولتأءاأهذو،ءنفرفىور31ةيأوونبه

.+3صلطبط*ررومالطببعةتجراو23صأإءد،ظة؟نثأة(9)
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منموضه5لىا-وءأكبصتلتىالنىالنصوصيرادبهفىإالازماءنلهأوأرى

.!جودءااعترفامىاباتوءدكاالصمو،أذهبه.شبهلأتىاتاضهشلإها

لمناقثصة:اءفهنهدأأبثدكل"خصاهذ!ءوكت!ذ

ص!عابتتور.حثىالب!ثكلنالموطنءذاإلىاطبيرالةارىءلايبلغ)

بعفانأجرمولا،هيءذفىص،شهثةصنؤعزع،يدةمدلتثكلوص،:ى

إلابثاءاةكرتلىأ-تى.اشأناا-ثوى!ناالفادةفىالمضكلتف!صن

اثكلت1ت!ا"لأوفرءنالمديدنأةير.ءاريببىو-فت،ضدوهاظ!

قوفىلا،ثها!ةرف!ملىقيةواله،هبىءذةيختةطذيه4ءناؤتلا،ظاهرى

ا،مئمكلاتقكهنالنعددو.،1(1رىأ"املى4ء8!نفهولا،اذهباثجدما

صا:ساأيبنثه!لنتضذ

غ!رها،نوخأءنكلتسللةقدرجتقدلأنواعاكاتإذا:أولا)

الهضوىامالنط!فصبفىؤىلافلم،افثوءاكلندقيقةخما!فى8صفو

ششفىتالطبلاؤىو"ذا1بص!13ينبطؤا)!الوصهدلأ!مور2نا

لطامهافىلاخللىليةالأيواعنرىبل،أصوراآدل"ةتضي!او!رالط

.أالتباسولا

!ق،.:لاوعاداةاعلفاثىفى!يب4لماحيوأأنلمستطاعمنهل:ثانبأ

بحيماآا!ةلافآصنهنحتلفأآخر-يوأفيمزا!فاتايرتاو،لنهذيبيستصدث

ت!خابالابأنةقادالاهعلنةوىوءل.أالهضوىواالصكيب!اداتق

اضئخقالأخكلةةالغاقعضوابهة.نةفغأنمستطامهفىالطنيى

؟.قي!ررثوأن،ءكالهوام2لدنعثتضمهادىأورانةكذلب،ةه!

مفلا(.كاكلمينتمدذالناعبئالت!وأتركيب*قيقايبغراعفهوأخرىبهة

.أابيعىابالأفتأبونهذببماؤألنراكسبللستطاحءنهل:ئا.لئا

.ء5593رصنواعالأأع!ل)؟(
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لى5-ايات!أ!ناءإلىاف!،اق!وا)فاالمجيبةبزةالةربلملا.فىنقولوماذا

وأهل،يي،!ارء؟مماءمهيممثةاتإلييا)-:ق.باتبزالإافقانمنسورة

خاسة؟ءنمارأى

ند،لاءقيه"ورالاأوا+ءا%كاتلاقحهاكىنواحلأاهغ.نالبم:بمآرا

؟((ةحهاةاةاجال!ةوة.قفهوتفها،اةخوءاتاةمه.ورءناخلاشحيدايزبينما

.بلا،ذههـ4تر!5ت-دما5،ينودار"نأقيضهحاقولاءذاومن

اتوأدت،لاطو!،و-يرةةوتاتاتر)5ن!ابأقرأ،بقةط11لاعزاضاتا

قدءونالاعتراضاتهـذهمنبمضاوأن،لأذهبصةفىلف،إلىالهـد

ا-!وءخيظزا5يهز.كانوإن،؟؟!لذءبلاينقض4ودكض،!يحما

فىث!للماشااضاتترالاهذ.!ضةهاءةإز4ءوثةدنوركثرأهذاةةضح

.-ةاطةءالإلىاةرف!اءال.قللذهب!ج-عةح!لإلىعلبهابةالإجا

..افات؟تاشالأهضاء،وا-عاىلوااطاقاتاءبإزتهمحاولاعلىهةانقتصرو

لاتهب.لىالاءتراضزوةيوتحو-مةث-ا،ينكالهالىكالمنعطيمآ

افراؤا.أثوءبء.تيةترأضالاهةوةثو!حآ!روةلمهتليبانواعلأابمثم

.ظورطو

إقهاوراظ-ا-8.1فىار-طىاطتاتبفهقدانالاهترافىإن:أولا

اينأةأةاقأةوىافىاعتربهض.قبمضثاالأصياءبنطورالقائلونوعها

حاورااطذو.بها،ذ)!-ةد.خ!دو،تهبةوقرواوأ،اتطورابنطرقي

يئ،ودا.ر،ول.!راد.رلى5.قوىلاالإباباتهذ.نحتلفةباتبإباءيى"بةالإجا

)عيةو"بلذدهت!ورو،،هيه،نراية!،ف!الاءشايصووان،!مز،و

ن.ر،4و،الأنواعأ-ل،"بئدارو"كنابمنطر،أو،ءدللسألاءذ.

)ثةول؟بهفى:،!ودار،ةةول،ينودارمذهبلى5بف!مزضرح"كتاب

لأنواءاءنعةيريو-د-.ظة"أإفى3لامح!8الةشوءءذهبإنالمحزضين

3-92"-128صبقلا1،صدر)؟(



-61؟-

ق،فيهانجدأنق5بدفلا،اليقاعمنع!دودةةقحةقؤابالأةلا:قار

ىؤلملاول!ق.ينهابطزا)ق-طىارالصورءنكةلميرآاطاةسارمان

تختصالتى"بقاع"لمك،الأنواعمننو!ينإءلإ!نة؟عا)ئالبةاعق

الأصلية،الأفىاعب!آهلاعلام!ةاطياةحالاتين!نو-طحياةلاتبابمافا

.أنصابالأبطةالأشالو-!المفوعاتءنكةيرآ

.عاو!لا)؟"ناماؤفيفىثمدراببواأقدوستفلقتاكهيرلإش!ذهـ2

عليه،بةالإب!اولى41اف!سالايصورهذا"بئدارو،وةول

طويلا.حير.الاعراض"ذاأنةيهودقر

نأ-حإذاوهو):فالةقد،فىش5ماوأ.،بئدارو،و5هذا

كافىإنفلابدرويدآرويدآبمضمنبضها-ولبالتف*ودتالأ!لماء

تلتقهذ.الصورأنينبغىوكانبينبينص!ورمنأىت!قاولاءلىندل-،بيمافهـا

.()3(!يوجدلمفلاذاكانوإذا.ذ"ىبيها!طنلمفلاذا.الأرضق

اذنأكراضضا):بةولهللذهبررهوتهدالاعتراف!أعيةءنوي!مبر

؟ذهبفقطليمألميةفولمصحإذالأنه-ررآءابموهو،لاهوقلاعر

متياتماقماولا!ميما.ضاأاة-ولام!اهبوبسالملو-د.ءداروبن،

.(1،(ابوانعالموفىالطبيه4قمقامهلشيينبالإن!مان

.ثوقولاعتراضاهـذاةأس"،برمز،و،يئ،داووراةرايتضح"ذاءن

.!ط!!ا)خطورلمذاهب-ضديداكان!د!حات،"بخز"وادراك

مقنمةغيرإحاباتهمنتوكا،ء)يهبةالإحالمذهب.ممارأءاولءناوءن

برلى:ةيماذ!و-تةضهح،نظرىق

3-؟3"-039صالأفواعأسل)9(

،؟\صيئدارومذبعلى!فزة!رح)3(

الصف!.نفرواسدرنةص)3(

المادىالغكر-"؟
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مناا!ىحبر.زالقوىالاعزافىهذاءلىيبهبأن،بئهـدارويحاولو

بةين.لإجاب؟أة.لاطوث

ممرفتناوأن،قليلالأرف!منلنالمه!مأنبيانقئتمثل:الأولى

.!يرةصمهو،تا02أماتقفبالأرض

،ذ!ثادرا.وأ-بابالاجدلاقىلاتوسطةا!ورأنقتتهلثل:الثانية

أوردهاكامنهماصعنالتغاصيلبحضلوردالإجابت!هاتينولتوضيج

.،وبخنريئدارو"

لأرضامنلضاللعلومأنيرى،يئودار"فإنلأولىابةالإحاءنطمأ

حدآةادصاالأولىلأحياءالمهرمعنيمونأنهذاملىنبو!ر،!دآقليل

تتفائاباتالصموهوقليةلأولىالأحياءباوبالأرف!ءمرةتةاءهلوا!ى

فى:-.ثلباتالصهووهذه،الأوسعالمعرفةسبيلقمامناأ

بمارءنكبيرآو!ط،بالميا.ءة!لأرشائ!أر"لاثةأن-أ

-رلىظاباقىوا،الجبىالأءثاكثيرةمواخممرةتهدونت!ولالباقى

.ءدودةمنه

هذافبهض:ىء13"تحفظوإذا،لباظلاتحفظالأصياءأن-ب

ارتوةالأ--امؤثلا.بقائهعلىتساءررخا-ةثروطمنلابدا!وظ

نا"ررةوكانءاإلا:ىءمنهالايبقىوالطمالأ!داتوكذ!.لاتبقى

سبابأاييان!طقماسبقأن،بخز،ويرى.لفسادمعرشغيرالأرشق

.الأحيانفالبقالأحياءلينأصةا،وفقداطفر،تعنالمعدماتض

شالىأنوهو،آضر-وءريآسببمايورد،ءارويئ"دكنو-!

الأرف!-طع.قنحتلةة3نأماقتغيراتمخدثالجيورجيةاطوادت

تفعؤو،عايهانتكاالأحياء"كأبالماءفتالهرنغمرو،ادةطكنءاأفتنخفض

أفدمنهاأمع،حدةة،حياءأعلهافتذكمأالماهمنهابضحسرأخرىكنأكلا

اطبقاتاق!لدأنيالنونإذ.الباحثونفيضل،كراكال!الفةالطبقاتمن
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.صبقة؟(ماهووسببه.منهاإحدث

مم!ماتلاشجدنهنجأ3ةألنابتضحهذ.،يئدارو"بةاحاومن

المفقوثهاطلقاتغلأنيمكنا)فالأولىوالأحياء،الأرشمنكافية

.الأحياءقطورسلسثه.؟أ!

هذ.اكت!دافدونتهولالقالصموباتبينأنههومافملهوص

.عهد.ق15تباشيربدأتالىدلقيثهاد*شوتقأمدهووضع"اطدقات

الوسكلاطلقات!لياةأحوالتتملقفإن!ا،الثاس"الإجابةعنوأما

صنمدةوأقصرقوةأقللأنهانادراإلاانتقالية!ورلاتوجدفإنه،!انها

هذاول!مرء،،8بووبسرءةتضمحلنمى.وردهاجاءتالقالأصمول

:سببانو!مهواتهالاضمحلال

ضارجيةظروتإلىبحتاجنتخابالطبيىبالاجديدةتولدص!ورأن-أ

اطروفواابقاء.وايفات!3مناالصورهذهلتتمكنكافيةصدةآ-تمر-موافقة

بخي!ثكافيامنازتستمرلمالصورهذ.ة؟اظمرتالتىالمطدةءاعلارجية

محها.نضيفأنالصورهذ.تس!نطيع

الفبفىبتتقاروكما،لأنواعابينيثمتدالبتاءءلىالتناحرأن-ب

بناءو.نها"القربىأواءستباعدتويضهت!كلما،لأحياءاتبإرابالنصبة

لأنواعقاوت!وط،الأقوىمامأيضمحلالأضعففانالقاعدةهذهعلى

.الوس!ا2(اطلقاتفتضمحلبمنىإلىبمضهاءالأفرب

علىالبقاء،فهىة،!رفيرالوسطىاطلظتأنذلميضماأالإجابةوهذ.

!"بخز"حو%ر3-359-13لأصالأنوأص!آعلأظر)1(

.99؟-،؟1عى،د،وبئ"بمة

ءتهبءلى!!روضرح2-93؟لا-35،صىنواعالأأ-لظرأ)3(

؟-021-99"ص+مهـاروبن
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.علإ+الضورمبيرمه4وعلإ.ا)ب!قاءذ"ظيعولادسه،ثضمحل

اتإالم!-اؤ-يى،قلأولىايةالإجا،!بخزءملهاهمماثةاجابةوهناك

عهلا-لىفىا،و-ودالةراخ.كللاأنلأنتبحكناوإنأنناققتمثلوكل

كتظماتالادلتوقد.اطلقاتءذهمنشيئ!نعرفأنناإلاالأنواع

بينالجعلاي!ءقالأ!دافمنطوبلةساسثهتوجدفإنه3ذعلىاطديثة

إطبهة،و8ا-د15هذفى-!الواطلقاتمنصديثاكتحمفابماإلاطرفبها

كانتلأن!ابفتإ.مما-رريثمات؟لمصفالتىالوسطىاطلقاتفاناطال

علىاطدبثه3قشافاتالاتقتصرو!.بالبقاءلماتصمحظروفق4محفوفا

إلىقعدتهاول!كها،فقطالددياالأحياءسلسلأقوسطىحلقاتكث!ف

.كيدةأغيراثديياتبصددالممدماتتكاوإن.أيضآالثدبيةاطبوالات

-طأ.يئ.و-ودنوعين!!نسطىالواطلقاتءقالبحثأن،بئداروهويرى

بمضهمااجآه!ايمتنعلانهأعلى،بهخاصطودلءن!ىتحولء7ما*لأن

الأغصانأوراقتجتمع؟،واصدوقتقواحدةأرضلى5بمض!بانب

نألاققة!ورقةأ-لفىا)ب!ثأردنافلو.اراحدةالشجرةقالمحنلفة

منجذرصفىبلالاقفىبل،الفروعقبلالأءممانقعنهنبحث

.(9!دتها)علىالسجوةجذور

اطوريثةكتثما،تالافلأهلاؤكزعلىالإجابةهذ.أنالواضحومن

وتةسباةطوراسلا-لأوسا-الهفىاالما"لالفراخغلا!أنبكنالتى

،.ا.يرماحنىا؟دلبهلمجيطيزاللابمفهماكذلهاةاثالاءذهجدآقليلةمثلأأ

يث،)يآ-ا.و-وديئدوهينبينالوصطىاطلةاتفىالهحثبأنتحترفو

اإبهضهأناثمةا؟-تلأن!ابينهاؤإطاشااطلقاتإلىالو!ولويستحيل

ظهرالذىالن!وءلىبادتفدجمةأ!ولإلىؤجعبميمماولهءخها،بهضءن

؟-.117-539صداووبنمذهبعلىبخنرشرحأظر)؟(
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الدىالمج!ولقءثاظرىفىيحدإئدةأ!ولإلىاناوارجوحسبقفيما

النطوية.هذ.أ!ابثقدسهالذىالصرلأس!با"علابتفق

نأ:لحوا.امتراضالأنواعا!لأبه!اقىيئداروأورد)دقد:ايآزا

النشوءبم!هبةفسرأنلا؟-ءقا.!نامشلا)-كال.!خنباخا)كأالأعضاء

هذهصحوبةعندمبروهو.ا!طبيهىخابالاتاينقوابهماتةءى!ب

بقولى:المثكة

!ءققداهيمن1مباخا-كالامنبلغءفهوابأناثمولمجردإق)

فىثدكبرأالإد-الوحد.دكاتا!بيىالا.ةخابفيييتأثهاصتحدا

.(9()إنسانأىمحتقد

غريبة،منت!مائضسافيهاهلىاله!ينبأنا)لةولالىالناظرأنيضماأويرممأ

.أله"ل)3،.ليرر!هةلفاع!اوهلةلأولا.يرالجيىانتخابالاةطردقنالأت

يمونأنءقلابدذائعصبأنالضا"لأثلا!طأ.بختقدودكن

.ا+لمومامباصفىيهةهدأنلاةمهحهذاوم!.صدي!ما

قئصيا-لاك-وليةأنا-ةطاعإذانهبأنف!"!ررثالعةلفانوطيه

طرةقفىعبرىوةة-5ذالقدبذ"ىيموننهفا،ا).!نب!اصتاتى

الطبيص.بالاتخابلال!منالدرجةهذهإلىتطورتقدالحينأنالقول

.إنثوئهاا-لعسفلأه!ن-طورأنةلمتبمفيدارو)-تطاحهلولكن

فى!ثكالي"و511!يا؟يازبطورفالب!ثأنبرىو.يستطعأانه

ا:حثاأن:الانواعأ!ل!صخاب.قآترموضعفأعلنالتىاطياةأع!ل

إالاننتابالقا"ا!نءذهبهلىباطلمقاقائلينامذهبؤجيحإلىبؤدىفيها

فيهالو!ولي!حقلاأ+ص!اا؟ياز!طورفىا)ب!ثكانوإذا.الحببى

3-،"؟نواعالأأمل)9(

.2-059صألأ:واعأسلآظر)!(
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بمفر*أنوهو،عليهالاقماد؟محنبديلاهناكفانإطوبةااالنتي!،لملى

الإححاسكلقادرةت!ونقدعصبىبهاجهازلابوحدالتىالددياتاتاطيوا

اط-اسية،5ناصرورضفيهاءتمعأنت-يلالمهءنفلهي!وءليه.بالضوء

.يتول.ا!وءامخشفأنبهاتستيمعصبيةكزمرانصبح!تىوتنمو

:هذافىدارويئ

ءلىكثفقدرةذا01عصبىؤكيببهايصبحالقالكيفيةبحثأما)

فوقهذاغااطياةتأ-لقبالب!ثنحنىمابقدرإلابهنحنىلاطضالضره

االىالدنيااالضوالاتبمفىأن.نجسىأنيجبلاهذامعولكنا،الأرش

-طونهقد،عصبىبؤبمأىالإ-ثلدىنكوينهافىة!مقصينأىستطيعلاة

عناصربمفىفهاتتجمعأنلاإستمهعاهناومن.الضوءكثفملى؟!رة

بهتقتدرءااطسقوة.قفيماعصبماية"راكزتصبححتى.وقنحواطسابة

.الضوء(!!(علىكعف

هضوبهامرالتىلمراحلنعرفأنأردناإذ!أكنا،دارويئهويرى

القوالتغيرأت،الأقربينآبائهعننبحتأنءلمياو-ب،تطور.فىما

الآنعليها"والىالدرجةإلىأسضووص!ل!شوورثالأسلافبهامر

يتحققلاإ؟4بل،الأ-!يانقصممكنغيرهذاولكن.ال!لمن

نأإلىالبحثناصطرولمذا.فثطاطالاتعنجداالقليلالنادرقإلا

،قطور..راءلترفدص،واحدأعهل.قممهالناشصئينء!ثالهأتتأمل

الةثوءمرا-ليؤتخأنتطءلمبقونناف!.بيةقوقفتالتىامقباتوا

ا!ىءثلهعلىنةيسهأننهخطيعاةإ"مجثهؤبداالدىالهضوبها.راشا

.(2)مجثهسضطحناا

2-151ص11؟واعأ-لى)1(

52"-915صرفواع11يحلىأنظر)3(
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واطشراتاطيوالاتبهضفيآتبعالطريقةهذهذ!بهدويطبق

مرتفءونقد.أمضاء.ناحتوتهةدتكونأن!سنماليرىالمحتلفة

:دقولثمتطورهاقال!ء8العينبما

!تى15شيتاماو،يهاةا)قولناوجزأا)كأاطقائق!ذ.أابرندةإذا)

نلحلهاالتىااةدرجا-طىقاطةاخضاايرةلكخاالتراكيبت!إلىحهالبلغ

عددأنووعينا،الهضوىاخظاماق5الد.ياناتاطيوافىالهين!-كوبئق

محرتالتىاصورابهددقيا-،لدىلءةالآنالأرضتحهرالق))صور

الصماب.قؤاحكثيرأىةثنا،انقرضتثمالأزمانصالفقالأرف!

يىالطهالا!خاب!طونأنؤالجاءقبأنالاءتقاددونحا*تقوماقا

فءوبئالجهاز"قررب5قد،اط-4)ا!و!3يباؤقالبينثيراتأمنلهجما

"خىو،المةب"الغثاءبذل!اكيأا،يةالملوالمادةلملاافىوطالبصرا!صبى

!!رة8آمازمانفىخأء!ى،والارتقاءالهذبسبيلقعهنابه

-ور"قصورةآيةفىأمثالهامبلغالركيبومتالةال!ل،بثمنتبلغ

.1(()المفصلبةاطبوالات

ا)مينبها"رتالىاتماوراءرا-لهيتقبعأنداروينإ-تطعلمو?ذا

!هـالاتقثة-115ود!طنه.ا)كالمنمليهكلءاإلىو!لت-مى

نهتأا"تهـقو%رج.مهينة.ر-،فىرونهاوا-دص،غظفةاتوصثر

برابالا.قطرعنا!لاإلىوصاتقدا-يناقكوفىأنالمحتملمن

ثبقا-هـ،13)افاطرلية،ابأن-سوأ،اطتائقذه5ءلىخمادا51،ا)طصليهى

،ث!ذاتةبةهوزلايئلذااءكأوةطا)ببئا-ءةيرا-منعلا8إصمأاءذه

من-اصألى5-121يمقأقدبهة.داعثرأء-ا"لإلىظار!أي!دواأن

.،ااطبيهىاشضابلاارقثطريرفااةانونقا

2-!.1صالأنواعأ!لا)1(

2!80؟صالأنواعأ-لاظر)3(
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الىمىالبثكمخابالائرأحمىوليى"تجهدممنبيهمهثم.تابمكاء4و

يم!للما)تاس!وبةإناتاءوبواايمينبين.ةمةاربمةد،الدرء،هذه

ء!صة-*داا!لاءا.قكاةير"ذلأنبهدإلا"كالمنالدر-ةءذهإلى

هـرزهيثبه؟اتكونتقداله!نبأنالةول"كنوب!.كأصبنهشيلفى

كانااذصاةة-اهلثم.نةإقاراهء-تتصور؟ةو!5إ-تثهرو،ةةاطرا

إ-وةال!"ثاتبرردا"ظيمااقاظاأنأتاأذءاءلىيخطرأنادكنكلن

نأحلىي!اخىاالمراحلالو!بةوةودلتمهور،الإفانلقوةمثاكةعقالية

:ةليقولالن!وهذالى5ةطورءافىالمينبهامرتةد!ءون

لآ8اد!نمقار؟ةقوءضهتا،بدءنهلهسمما!د-طنلمإذاأما)

أصجةأمنمتراكةطبقات!ورةالو!يقوةفءونأنلناأينبغىمبصرة

فكاثء!يز!ياذللىهوراوم!ن،-ا؟!هءادةبهضوبهضهاة!ن،ملفة

ته5أ-زاءمنجزءكلأنكاهذاإهد.نننرف!ثم،لا!ساس!!هوء

يخهءس!فر،وكثافتهالفومىثقلهحيثمنرا،ةا-؟يلقماضالطبقات

إهضءقبهفه!انةصال،لايزاذانكولأ!زاءا."ىءتجمةعليم5ءببط

ذ-!أنم،ةاد!ثا--بإفكا،فنةوا.تجلهايختلف-ضقلاطبقاتإلى

ع"تاي!وناط-ةاتاته5-طحأن-!نفى،كلتتا-بةبمادأقأوضهاط

ذ!ىوراء.قإنةةولثم.اثصوااصورةاصثمنرالتغاسبلفى

قاءأو،ى"أطا؟ة-ابكالاةضهكابا-طلاطتةفخالأ،نلماةوةعه

-لجدلى5يطرأو-كأت!رزتبأون!ينصالمجازبمين"م!حط،الأ!اح

)ظروفاب!-:افاطبةاتاهذه-أ.ر)"(-ين"مات.ة،ا،ثفةاطبةاتا

0152و،و-.إت؟؟تأيا،رالخاشص!كلبكلالاحضةاظق،بهامحيطالى

ء-شاإهـورةالأث"احءقادءثف؟،ثأءق3إن!ف،در-ت"كافت

.دقة()1(

.!أشوسحغ(وودتهعذإ)5(

.3-569صا؟؟واحأ-لا)1(
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ا-تفرتتفا"ينابهاتمرأن؟حقافاالمراحلهذةكاكتولذا

يجوزأفلا.عهلهفىمجدالطبيىوالاتحفاب،يزبدأوا&نينمنناملإلو

يقبطرءنال!لالدر-،إلىهتهآ!هلأني!رنا)ءينبأنا)قوكذب!بمد

بقدرا!خاءيةايةا)"!صالآلات!لينوبيت!اا)فرقوصولوناطبيعهـ،ا.ن!ابالإ

(؟11الهظيمةةلةاطاا)ةوةبيرندو؟صانالإير-بىبين"ا

لمفص،ءقتهةغيربأرثة"اشالاءش"-ذاءلىيئداروأجابوه!!ا

كيفيةفىا.حثاةأنوأةر،ذاخ!اه!ن11تطورصاحلب!خغأنيحشطع

.ت!اذااطياةصلأفىالبحثءخلصهبياله!هالجهازإحساس

نأإلىاضطر،-طورهافىالعينبهاصتاالىالمراحليتضيل3ود

هلين،11فياات!رأنيمكنامىاإرا-لاليرىاتوحضسدنياأت!يواي!!ث

،إلب!ثفى4اطراوراهذهءنتدشأالتىضانجبالتتحالاش!"وبةواضصعر

صورةذ!دبتخيلو،وبوالاص!يمنا)5بينءقارلةيةشضأنإلىفاضهعلر

تطورها.لىين511بها.رتذدب-؟ونأنيحتملالتىالمرا-لخيالية

لناءوزأفلا.اطصولعنة!!!هاويةول.?ذاا!!ماليةةتائح!4كل

.الفروضءنفرشا)ة-وهذاعلى4كاءذهـ-4إن:.ةولأنذ!ىبهد

التلاخعن-لمثأا!ىالإناثإهضعقممش!4عنوتحدث:ثالثا

:بقول

لآول.ت.لىنأ-رر+ىلدىإلىصه-ق"مترضءلىا-عللأماقصر-أبل)

،باروال4علإ!قضىلاءاكاهبم.تأنختوفات،تطاعفيردفمهأنوهلأ

فىؤاءااشاخنافيماأو،امفه،االأ؟اق!الاثالأضرافىبهذاوأقصد

11اكههوو15ؤغرافىت!إفاهقيه"إق01الأ5-ذهلأن،اتاطمثرجموع

أمقمهافإن!اذ"ىعنوفضلا،ارلودةوالأ،ق3ورالذمنبإخااحتلاأ

.-92-7.؟الأواع(!ها-لالد)1(
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.(ة؟(وبقائهنوعهابكيانالاحتفاظعلى،درةلاتكون

وظورهاؤا)فرانثهوءبكيفيةالاءشاشقوةءنوبتحدث:بمارا

ل.اتأاهلىاءسا)هوؤاةرااكثير.ققان)ؤالضبااف!الاءشهنايضاتو

"ا*ارىلتزود15ظوروأشرئ!ايمفيةفىءيرالتةإنءىوالاسقبصار

.2((ةجمهمذهبىلنقضظرهقفكنىةدصلىصهـحاب

.ذص،،ءلىالواردةالاعزاتاتمن،بندارو"موقفناوردأمابهد

كافيا.رداردهايستطململهبأواءترافه

بخاب-لا!أ.نالأنواعصهلأمقدمةفىوردهأمامع"ذاأيت!ةق:لقول

فرضامنالةروف!ليسالادذهبهوأنمتناقضةأأرىاننىءذءبهأقضلى

اقوانينالتىاعناطديرثوص،البحثصقخرىأعيحهإلىءذاولنتحاوز

.تغيرهفىا!ا)!قءايخفىع

عايهالمجيرلينقواو-و،قييةبتولدارويئكانواذا:خاء!ما

هـتفىقبحاثأخلا!،فيهوضعفصلاءتدةتد،تهيرهقاطىقال!

اكلرا؟ا-ننا"-ت.يندارويرتقدماوأءق)3(نيةثماق15وحهسنالست

:بقولإليه

،وأ!تنااتيرالتفافىال!كتابمن!ذاالأولىممولا)ةقىدف!نا)اة

ثهتحاررإذفرو؟،511ئناتال!قللأش!اصشنوءة،الصوركلتددةكثيرةنهاأ

لمطقة،ء،الطببتأ.يرتذشمأإذ،وت!ثصمم!01صدوأقلوأنها،الإدلافثيريتا

هناء5!ادفة5عمةأن0!6ا-ياءاللصادةةءفىوئهاما؟بخاوظلبا

.-3"59سالأنوأعاص!ل19(

.3-73سنواع11أعل)3(

!نن3ت.مملىوللاطلاع-2-27؟128صالأ:وعأص!ا؟ظر)3(

.2،.893-ص"شبلماقىإلىبربممركزة
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معرءعنوقصوردا،الطلق،لجهلاعترافناءلىيردل،ع!ضتطأامطلاح

.(1()حياءلأاملىبرطرأصهفيبريغاءدوثصفىامهب1

قحا8دمينأ!نستطيعولا،كبيريرفاا)ةإسمننلنا!2):أدضهاويقول

كيناتهيأتاذاإءا،ذاكأوالحضوءذا-نايرفىالصحيحالسببمائةمن

قدثابتةطبيعيةصصفناأن)ناو!ح،يىهضاطالاتةهضنةمقارأمص!اب

اصد4ارالنوعقنوعاتقؤالأ4فهفيؤاهايراتتغاات!داثقؤتأ

.(21(مهشجأسكلفواعأفىةا:أ!-برأؤاءاوا!ولها

.اةةيراتاايهااؤجع-باببوجودأتوقننهأ،يندارو،يطنوهكذا

.التنوعاتءذه.تنوءاتوجودعليهتبش"-الأفراداعلىتتهاقيالتق

،الأسبابهذهيجهلنهبأيسترفود!طن!،لالستقثهالا!فواعأ!لاءون!

ضطيرمتطلقوهذا،الهمياء"!ادفةلملىالتضيرات5"-بأناضطرب!اولمجه

:ةنقولمض،"بدأأنأ-تطيع

يصمحأفلا،لواضعه8مجهوالمذص-عليهايصقالقنينالقواكاتإذا

العناهـمنكثيرالىيحتاجالفروفىءنفرضانه:نهولبأنهذالضا

بهكتاق15أوردالتىاالاعتراضاتبحفىءنأوردنا.ةيماا!ضحكالإثباته

؟ةموفقغيركانو)كنه،ءلي!ايردأنوءاول،الأفواعأعمل"

.،مذهبهذابأنتولمنقولردفىكاتالامحتراتوءذا،أرى

ةرضا2ليسو

صميمها،ققوة،دةضرا)صتقهذهإضربةوىافىاء!وءةا:عهادهـا

لاظروذ!،الى)إذامحد،ءط!رإساءيل"،لاتولكاأنينبغىاد.يىولإ

ابحثابمدنذنهـىأخهـ-اإهضاأ،داروين،اله،مةنوامهسفىوتدةطرة

!تا؟قذكر!االتى.ررسكلالهوايبةدتفهتانثضيناءوصهين11إلىالدةيق

وها:الطم

.!973صالأنواعأعلأتار)9(

"ء12،2عىنوا!الأأ-لفظرا)2(



!-173-

امادة،ااتفىهؤلأخرىوبا،والإءفالالاستعمالاتؤمؤرثتوا-ا

قيذ.وا؟افرنسوى"لاءارك"الحلامةماوضمهبر!ينههوالناموساوهذا

.الأنواعتغايرسببلفىالو-دةا!طمة

القالانباهات.نا!باهصفىمحدودعرطدا)!تهاير؟للية-2

يبدأ!ميلاا.كلافردىتغايركلأن،ءدةعلىمتطورةا.ضهوياتاؤيهاقممثى

،ب!ناعسامضوىانواعالأنطاميجملالذى"والمفاختأ.ننوأن،ءسغير

.،81()إسومسكل

المحدوداتةيراقهوللأمكنمنكانإذامايهرفوانأالباحثرنوحاول

فلاثة:ذاكإذالبا!ينللتاصةوا)طرق،ص!يحةسلالاتثهمءلىءاأوأءروا2

تيا.ذاظقيحاخفئنبماتأوحيوانتلقيحلإم!ن-1

عذريا.زنا-لا.ةا-ل؟كأأألبيةش-2

ثتكاؤأننهاءكاقبيت،ءج!يوبئ،أى،برو-وزون،بمزل-3

.أضمامالاطريقمنظقيحملا

ةزرع،اةولانباتملىلأولىاالطرةتة،ذق15جو،لأعتكاذالخبق

لوأع،ا!-جاالؤ-لعلىبذلاىو-!ل،قياذاهارهـاأزيقحو،فولصبة

سفاتفىشايرأى2دثأنيىظحولم،أجيالءدة،تولدبتتجر

أجيالعدةىالمهناأخخابلااثرات،اشقيمرر!12ولو،فيةالوراجموصته

فنيتأإذا،ثبره-%يف!لالاذخابأن15ءؤداتتي!ةإلىووص!ل،متاةبة

.واءدة-لالةماءداعيا

ا!مدفيةاناتاطيوامنعلىضرب:يخةالثاالطرةقة،آحارلأستاذ،اوطبق

،تق،%وءاإيهاو-لاخائجا)ىانفسإلىوصنولكف،التلتيحهذرى

321صلدلهملفى)1(
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-ورثأنبمى!طنتنييراتاستحداثإص!ةطاعاءنليسنهبأنة!ىالتى

.نتضابلاابواعط"للاءعةاب

يسهما،يئصلييو،بعزل،!ت-س،لأصهتاذاله،الا4يةالطروطبق

"كها)نتائجتهسإلىفو!ل،نةصام،لالهأصل-ت!داثوا،إرامهبوم

أقجاربقالباءشينهؤلاءتةأقوا،آجار5و،ءوها،أ-ن،311اتو!ل

و!:وبئصمدقوحيوان،مزهرنباتملى،نحتلفةأنواعثلاةءلىا!تلفة

علىؤهأءرزاوكان،ءلا!تأمنكثيرإلىيدءوهلأذا3مإ*اغرار.ذ!

."(إالباحثين

نأمحصلهانتيب،إلىالعشريئاقرناأوائلقالبا-ئونسبقلمذاا

هاتتجااالمحدودفىيرءيرالتنابليةأوحودملىتدلشواءدمنءنا!ليس

منتجاثمننهابأمنقضىأول،يئدارو"الحلامة؟ناتىتقاءوالارالةثوه

نجهلةروا)شال!نهـئمثهضا!ال!باأنالمولذ!ومؤكاى.ا)صضوىال!غابر

نأالطبيميننبينالآن،المتبحةاهادةوا.مت!وارثةغيروا!دنهلأمضا.

الميلا!أةبل-واءايتغذيةقرالتغامهدارإلىالتباباثهذ.أثالقحزى

.()2(8بالمراوحات"عادةون!ىبهد.أم

لحواها:أمر؟قعلت-يحةظلقأبرتقدأتكاالأبحاثوهذه

د!ورفصرح.اطديثةاثماهداتمم.الاقتفق،داروين،.لجربةأن

.1391سنهلأمريكيةنتواروتوبمددنةالعلىانةدم5،اجما!امأ،آ-ون515

يه-ثالذىالجزءلدوذ،الدضوىالنشوءنظريةمنجوهرياءزءانبأ)

اهلمأملىالمستمصيةا!قةالآراءحيزقيزاللا،وعأبيه!تماةراحلأا!لأق

يو!ءكان،والذىقبلى*قبهورهركناالذىالهـمورؤثمهرذ!لاماد؟فناو)

.333-،32ص"-!لملقاظر)1(

.325-328سأصببل)3(ملق
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الفحلفىدافيثيرالتأمت!ريركونأنمنبدلاا!ىاالهايرمنهجبأنالي!نا

لا!تاج،خطيرهضوىمحلبدءهو،النثصوهلنالريةءطاوء،ءذاصردا

.ومت!ا.؟لهببلغل!،الاعواموكر،الزسانمرلسوى

مجنماظيةا)نشوءعلريةملى،باتون5كضوردءلهالمةتوكد

ثلاثةقوا.لفدفةاملماو-4مذهـقدبعلىالثأثيرامنمليةعثهتبدعأن

منيواحإكاصدتدتقداباحثاذ!دعوةفإن.ارمانمنقرنأربالح

ولايةإنصدتى،كنداإضحدةامركاأولاياتفىضدهاأعلىأتوكاأوربا

النشوء،ءذهبإستدرنهامهاجاملىيررمفانو،صهـدرتأةد،فاسكا"

.()1(طلابهاعةوكقبثهو

؟دأوجودوعدم،ادكد-بةا)!فاتثةورامدمؤ!رة!فىتو-%

فى،ريثلمباخؤها"يرلقول.نامثراالةرنمنالثاقاله!هففىيقينية

:099؟سنةدرالمىا،قيلهدا4)فلسة)ةأأث"بهكتا

جمهحأنأوط!ما:قاطعسك!وءلىنهررهاأنايوماؤتطيعمرانأهناك)

ا-ءز-بة،اا!فاتاثةابوراةولات*ذبا.ومااذرةا!!تواةجرهـبيةاالصمواهد

وقد.اةوعاهذا.نء-لمةأيةإلىخاجلاقي،بةلدارو"أنوثا.يهما

:،يئدارو،فءرة!!نالجعطرةقعناطديثةالبيورجيااستطاكأ

!فيريمتمرآنضيرقدمأن?ية؟يةنكر3ثوتبينو،الطبيمىءنتظالا

،.لامارك"ؤغةأى،اللاءاركية،ءنتحررتوبذ!،الموء4"ا)وراق

.ك-ولاتالتجرببىالاثباتعلىمبقالتضيرهذا

بءقات!ولاتاهذهءثل.للا!ةرادالوارثيةالمادةفىالتغيراتئ!

لتاطبيهةافىتتحهوصباطرارةأوكسإئمعةبخصمناعياإحداثها

مماو!د.تهحياظروفئج"مرد!طيف-أىإلىؤجعولا،معموا"يةشابأ

315صلأ-بلملق)1(
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اذادكنو،اقيةوم"هورمنهاالكثير*ونالمحولاتهذ.س!دث

وعندماابقاءاعلىأمطمقدراتالفر!غسبفانهاصفيدةتحولاتثتص

اب!اقافان،ع!وائيةأ-بابالىراجحةوراثيةخ!ولاتوجودإثب!اتيتم

بطءمناركمعلى-اوفت،البمفىتؤ!ىالتىالاضمال!موانينيترك

.(؟()فيلتدرباالمو5داؤدالحيماةض!لأإيكاد-ثيها3

يمترفالتىاتاتشالاهعلىباتهإببأنيرمترتينداروفان:وأخيرآ

باتالإباءذهنتكاوان،جمهالمذءبننقضلانهاأمن!شأنفدلمبقوتها

ةلم.حولهمناش!وكاةنفىثابتةعلية-ةليقةأ!بحالمذهبأنلاتحى

المعاصبهفىحلإلىايصبيليتيرالمذهبأنيرىإنه10)ذنبهالفد

يرتول:.المشقلاظلقكلنأساصءلىناهافسرإذاعاليناتفضالى

تةامامىقداأوركلرتوابا)صط-لملاءقطائنةلالفمههذافىناقشت)

اعلمار.امثصأنهظيمكبيرأمنهابمضمابأنلا!سمواق،التطوركأمذمبى-د

اةلميةااصة-اتاهد.فىإياهامنلاق!ئمنىأنالأمرغالبفىأظنأننىغيو

اذابهاسباأعلإلناتغمض،يدة!حقائقإلى)اوصهولةيللنالارتأقد

.2((ةاشقلااعللقبنظرثةةمين،ي!افىءضيناصا

معالكتابهذابمموقد،هياتهإستراإلى،داروين،و!ب

إعلى)قال.إلمهر-اأى،داروةنكتب،تدهىجمومةفى!بهضية

يتحدىنجا!بأنضورأءليثالمقلقةمنلستقبأ"ذاالىأضيفأن

.(أمأالا!دواعأصللبيانواتدواؤ-رمم

إتهإب!هافتمنبيناهوما،هذ."دارهـق"اكرافاتمنكموبالى

.97"عى:نباخرشهاالعدفيلفلسةةئآة()1

.-293؟صةواعالأأ-د)2(

لأ.!98ص،بىويدلر!ههد40د111المذءباطلال!هلى)3(
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وةن،رداهت!خأهنئنلماداؤىدفا،ؤ!هبا!اتعلىردةالواا-اتالاءشعلى

صلم،نهأويرون،وتشاتاةلةرضالهسبإذهاءذأأنعلىثءرون

أظر!فىةضهلأوه!.لمية5دت"ةطرنواحلأاؤثوءدفس.4ة!رف!اةنه"كو

اعللق.منأساسءلىبرهاقةءن"سألف

تبين-ولنفرتالاإلاليماسودندارمذكبأنلا!هثةفهحدم-.وعط

-.أ.دفمهكيفولكن.دفمهفيحاولبهذا،بف!ش"ويحسمحته

بة:أحوبةلاثةدفمه

فرن!.نه!أا)تسليمبعدم-؟

03الفروفىعلىءبنىالملمتقدمولكنبقرف!يتهبالدسليمثم-3

ولإبضاح.علينااعلافيةالمائلمنكثيرالنايشردهفرفىبأك!-3

كاثر:أففصهلاتنوردالموقف

قبدولماله-ائلمنكثيراأنيقررفإنه.الأولىالإجابةعنفأما

إلىاترشاءرحثه-صاوزنهأءلىيدلمما،إ،تفسرو،المذهب-ولنقةمتما

.الثبوتمرحثه

فرضا،المذهببموناو-لمنااخاأقررفانه،الثانيةالإجابةءنوأءا

والةرق.روف!أهذ!ا.ثلمنعصاسأهلى.تدماملمالأن.يبهلايههذافإن

واذاكنا،ع!تهتثهتالق8الأدم!نحولهخماثت!"ووةرضمرشبين

نحاولنأةه+ةخا،لآناصقص!-تهثهاتلإفيةاد؟لأد!ا!هعنأةستيلم

المذهب.لا؟مبوهذا5الأد؟ذه5جمع

دهبموا)ةليممعءبا،تهذاةرىأننهةإ:ا)"ال"الإجابةق5وأءا

التى-لأحياءانضوء-اهلمنكفرالنافسر،أإلا،االمروف!منفرضا

المهرفةلتحصيلالوحيدةاهـسيلةاقعتبىالتلىالمليةب!طرهـةة-طناتخق
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بفملكا،الأهورنلابماكفسرللم!ذةنلجأأنأضهطرولا،حية،!لمه

.الاهوترجل

الاعتما*منمرةلفأ!يروهوالب!ثلى5يه:هـدالملىإثجاةإن

هذايوجهونالديئاديئورحال،الإبمان!تمتمدلأنما،الممجزةعلى

أولىص،اعللقنفصيلاتفىإليهبذهبونماأنالقوليثكنالاعترافى

.ممانيها،؟(بأ-وأالفرض!فةمايهايمطقنبخ

قالضصفا:طوراةنظرةةل!سداهلىالباءثنأفيرةفهحيم!ذاوءن

هلىسيطرتالتىالماديةالموجةإلىير!ع،عشراكا-عا!ةرن"نالثاق

المعرفةوحصر،اطسفىالمهرفةطرثقحصرممائ!اأ!و!ن.الهقول

دينية.االمحارفرةضو،لتالى.اولرإق"ذاءن)!رفهة؟اطقيقية

تقاءالار):،؟559-1866،،كيثؤآهقولتجا.ألاءذايمثلو

الداللىلأن.النطربةب!ذه؟ؤمنوءن.إثباته?ن!"ولاأتفير

-كهكلكنلاأمروهو،المباةساعلاق:بالإء-ان،هوارءيد

.("2(في"ال!كبر

.97،133ص،داروين"مذهبءلى،بخز"ث!رحأنظر)9(

صضانالا-لاآظفرشجمهخاقا!بئو-بف3موأجهةفىاوبئ)3(

.خولنوزلننروء؟لاطبا1-*ى1فنارا."2رو2؟

،لمادىا!مكر-؟2)
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بنوالتطوراللاهوتةيقالصراع

التطورن!ريةأم!ارأمنديرناطاقامفةدلملنطرةهذ.ءناطحرقاوا

،لحاق،المتحلقةاقدسااد*نابنصوصوعلىاد!طن!سةءلىءةيةزيحه"

وءلى،ا!قف!رةعلىال!ديدا)تاملبروحصمة"ةاطلةهذهو،نت

علىقيشهنت!بهماءلىرأىأىتمفهيلو،بالبدائيةووسفها،بها!هائاين

القاسعالقرنءقلى11"االهمهفسة"ذ.وكافت،اعلاقعنبخه،دةءرةأ!

.ا)ممومهلىهضر

ءلم!كل،زسترأ،قولطبهمت!اءلىاتوءوي!ح!،ثيلالح!4ءيرءذهب!ثلو

والمئغلغلءلىءمتةداغمأبوالغاصهلإةتاأمنو!يرعةولن!لىفداصهااإكان

ءلمة،فيرمن"تهذاةةثأةدالالمأ-ليهونأن--ثعادا،نةوسمفى

الا:تونلاثستأ-مظم-يخهفىافيضهاذ"ىقت!دننواكاولقد.أولى

ف!رةإل"تابملحدا-ذ!ءيرإلىثطمئتونولا)ينالأوساطيربخ

آ!بومالصناعةادكاءواعلتمجةتوزهالإةسانأنكا:يرل!ورن.إءالق

و؟شيماثةوالقدرةباطممةأالعاظقةإنهاعلالقمعلاول!ذلدأفسه،ابإ

ترافاثومنهاالمتقده!نءنالأدةانأهلخرافاتنلا.ظصنمطعلى

"وصىواثاتلىنس،كا،بهاأس؟أالقوأسإطير!الساب!نءنلفينلحسا

لغدو.لجيينالباقصصءنمصادرهاتذتأو!دواءهينءنستفممهاا!ى

فسكهمالأوربينوءنتجاتمن!آتفى!الثدثدالأؤالأساطيرلهذهكان

لمؤؤات!انمينانم!ياع!م!الىذ!3يحدوولقدكان.بالتوراةؤمو؟

وضلالحلمنهفىحتىهذ.طلهبمعلىلبثوا.بالمحجزإتومؤدتفيآاديئ

خيز،صءنةالبهيد،.راصمن!ه"اعلااكطورءآراوةامتإلحىاأ

اديئأمامالآ!اءهذ.تامت.محضةلمسنىمعينمنقواهاكلالمتدة

.،ا(ةدصابالمر

..صماءوالاولنشوء3لامثفىاشالىا-ل)لأ(
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مذهبءلىالكنيسةءنمفيخةطلةمقابلة!تالصتيفةلة21وءذ.

:4بتواةم!ا:دو،2!1.ءذلى!يهـير،ههكل،و.التطور

تإئالإةسانحدإلىووصولماالمامةالقطورظردةأنقءرلآولا)

ا!الحلم؟ماحاءجمكلقتحرعقالنىادكنهضةءنشدثدةصةاوء،13أما

موصىيةرواالمتاقضةضدأبناؤضالملم؟ء!!اءلأنذ!ث.يمادثتينمايفيخ!ا

لوالاوالقاكوراةروتهاالىه:ةدات11ءنذ.5ةيرارضو"،اءلق!

ءفةدأتاكنو،4ذتهيثى.ئ!يةاتدال!داءدمها-ومنمزصهاصمالض.تيد

.(()؟ثه!نا!ا

حدثأدفة.عفهفةر)كطوهب.ذءلىينقيوءلاااءاةةتكادلةا-!

إينعالياصهداهاتردد4ءت.ضهتة"يئلدارو""لأنواعا!لأ"!اب

ته-عطبحدوةءياقبرو--تا.تووليلا-كاةاسبحىايئاد!-إل

أذءبأهذا)ةتوتضالوعمائلبثكهبتهءارملىء!وافأةفهبهمثارأفقد

ةشطاذ5بدأدوة.المذءبذا5فهداءفهسإلقالجمادعلضواوأ.إ؟ددد

جزمءدأ،يئدارو"أن)،:ء)نةأإيبزر14ادإق،فورسو؟بر،صةتا

ابىفنتضابالاص-دأ،وأن،اطإقلؤإقالثهبد--دردالىبزوء،

لاقةالهيتاةضنهالأ"ارضىا)تافهصامعكاه،تءارضكأا!3!ا،ئش!ا!ه6+ه

.الإءكا(لمجدامعكالءفقةيرثهوأ،!راهاقررح!ات!اخاو4اطددةون

برة،ثتوءد،ا"لماكقدميطقالبر!فحافىأتصاآراء.فلأ-ةاروأء)ن

ث:فة.5!ث!ادة،ه!سلى"يينو

ي!.ةنوالماحنيصةاافىاهذ4!الإن!"-صولة؟-4-دى-ؤددوةد

نهبأ،ووصمةدالجدث"هـذءبمض،ءننجما،ادءردبضالءانفأ.افيلتر،

وذاله(آدمو؟اأاةردانبخ:آصرحو9و!ودءدمهرروحشيةفاسة،إ

.49عىبقالااسهرد11
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سةو-كذبدارونمذهب-حإذا.):ثتات"برواللاءوتثفاتأ"دأ

بعرفه--كا!الإهـانافهو-ىوكاناطياةىانو"حمامال-يموبئ

،(8حبوأولااهذ-لمبحييونا

-ا!ة-أيريموصرح.اياعمشاأومرب!أقاططة"-ذ.عهدىؤددو

،-أ!مارهوأنودار"ليها"!مهدالذىاراضحألةرشنبأستراليابأ،مابورن،

ا-ءنيسةاأةرعووقفت.ؤراثهمأفوسقبافيبحيلاد!طفرءرصهو

+أن:ادكا.ولي.!أالعاق،بايما8فأءلمنالحلةهذهورا،ال!ثوليكية

اكفي-الا--دةاأةوالبردد،داروبئ،ةأنالاعثقادقاطقالة

الثه.ص!-ونةة

،نثا*دارون.ذهببةمحارملىلتابروفتاواثوليكا-؟اتف!اةركى

ؤ-فه.ءلىوفنمملا)شإما!ديمياتواكادلأا

الأفىاح!.باتتخالفنطرثةأنص:مل!نفأفرن!اقالهلةثواشهت

ممنأن!مةدارون.رزهبتباعأوو!فالمةدصةالنصوصمعتفارةو

!هنياألمافى؟توالروتتاال!ثوليككاونفماةرن!مءواأوراءبيرون

ءكحا!ا.قص!ةحةقص4صصالمقدند"3!تبأ:ملنوأدا؟درحفاء،ومقا

حوبقيامالىادءوقرت2فأبراوفىسوالتنماةضرونصدأمذهبقف*ض

.1(ايفاصدأالمذبهذأضد،صهلمه"

اعللق،ف!رةمماجمةعلىتقتمرلمادكنيماسةءلى،ء-كل،وبملة

7ور-والديئ2بر-ال2ماكإلىالأمرتحدىبلاكطورلفكرةوالزويم

!ط-دررأيتفرأ!هناممبدإلىدلمةذاتقصدتولةد):فيتولاله-ادة

06هدجم!اأن!موذ!ء.،الآلية5115-كاكب!طب،ا!كدسيةاامبادةامن

ء*9صيىدطواوفيق.د-4ولفاسةا!بئئن4اأنز-ظرا1()

-256.
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ينقاتونه.أنمرأيتنم.اياآمعبدازرغاالنىالجدبدة،ئية*،ال!تيدرا

&ةضأب!محالاقم34نابروةمرانإهمتطاعهوءلىأ!راواططاةثةروكاالأ

فرانلةاحداو،ركاءا"ولونيتةاحهمثأور.صوة)فىالعىا-قىلاوا4ء:دلأبا

توفتاىوؤلكباااناةتر،ركاءا،بئ5:سونخذبأو،ءرىمه"؟،إطط

.(1()كس-بهصداديئقالبدح!ن

وكل،الديئعلى!ظورهـطربةأصارأ!نبنإطداء)4ءن-ورةظد

مشر.ءاتاالاترنءنخاق9النمهف-ادتالتىمةما9الز!ة"!اةةة

،14تارفضامةاطباماوراءكارةض:داهاء.كان+!الترء4ظك

هتةكاتمممانتائ!4وهـبىل4إلاءطواالى!ربةءلىإ-قالمةا)5روالىةة

راءوماويئلداعلى-تد-تاولوءئ--")طارداتطاةايلصو"ة.ئجالضءا

لى5اصيةىافياكهـجالحم!لةعنكذ)د-موم110وء4ءلى-"لطبه،

&يحى.افيالدمعماتارضاتعارف!ةةهان!اأإ12ووعه؟طور))ةظردة

اد+لمةلألأةممرفىيالات"ةطور"تظرفىأ

تولق5نةط".تكا"داوون5اظرد"إن:بىلأورواا)ةار!نمثةول

رفا15آتتبع؟-!طن!يثي!"ثرىاوة-*ير5صبرإاافىؤتأن!اوأالهلومتاريخ

اقاهامات!نوأولخصوهذا.الأخيرالهأدقلىاءا)40أ-تأ!اكل.ت

ءلىثرأ.قذللاملىتبتروماطقالمتق"ظورظريةزأو40!!لضو?يى

:ة-و4لأضهوءهذالقاءبرلإةت*فل،ديرى5واد:هفةالمملواءى

،51ل!لالاالدورةاهذ.تمالاصبهنؤرخغياءلا!ك!اآرده!دنأيخء.طأ)و2

"أص!لى"دارونءؤلفظاؤرءووذ!"-ماريخز"ءلىةالو"ءلىطرأتالتى

تة-كرةلأن"الهلمقرةشلاكايلىد5كانهدءةابوءد.امضوانة،اعنولأا

\ؤ13!.صصعل-ة+اءالأروأءثوهفا-ةافىاةالاة-!)1(
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ءأق:فيمنما!ىلزهموا!ا.ظيراذ!تجلكالتؤدالبيووجيةالأشأع

*روذدا"قبللتزاقد"ذءرةهذ.تكانمم،الثضيرءلىص،مة8-فااثمة

لأهلهينهذيندءق،اط.وانوعلمالت-اتءلمإلاعلى5!موتوحكلءن

الهلهية.أو!وطتامجالقاقدبماالنطقبهنك!صناالدىاطصنلبثاةد

اهلإةاادرا-ةموضو،تمنالأزليةوالأنواعاطواهرزالتوإذاما

ةرولةص!وستىون،علإ4لقنطبق:ىءثمها!ة-كالنىاو"صويبقلانة!ة

بك!تكانتناريئيةءقيقةص-ثمنبقيتإنةثى،طصبصورإ:؟ما

موراأةيهونفت!3المةطقفه.قيتإنو،اخنفاندوهلمفقافةخلفتها.إرا

.1((إكئرلاأا)صورىالتناولآسلح-ورية

اخفس:الهلمو.الهصب"

الإنصان!إلىأعلرتههوزالتأهذامنبدوءاوأول،ذرويرد5بهاؤتأ

،ول!نهإقريباالضيقالنطاقهذاقءممورطا،عه،أرضىغ!ق،أأ،5

االإفسانعنأزالحين!رىأيةزاومنبهؤنأفةد.ثىءكللهس"تا

وذالم!..يخةوروطوضفاةيةرةتومن،نيةافسا،أرامة"هـنب-طهكانءا

،أ.جتخرافةبهيرة،4ا!لوقو-ءكر؟،"ذا،الثهرءاية،أنأءضبارعلى

.)آدمبخلقالمة!لةاد!طبرىاعلرا!من

اصالإتانؤترا)إن:ةولاقبمه،صنثالثةزاويةمنبهئوو؟

-قدراليهامضاظ،الصحودسلمق.مةادااطيوا،تؤلفرا)اطبيعىالامنداد

أدسانل!لأهليلجدااسادفت"تاطروفمنانتجالذىالةدرءو،التبمرءن

:أنبحدهذاو.قمالا؟لى.و5الر!ئرى؟ق11منهنترتوأ،فيهطئرت

لهاءبصأوفى،داوونلنماربئاطبيىاالامتدادكل،إدفيو"طرإت

3"6صص،بفيذ!شجة-برن8جون-لبضنظر؟المنض)9(
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.(19(الإأسانمهدانق

وهميئ4أن:و5واحدثىءقادينمنفرويدآراءوتنحصر)

.(21"المةلمحهويكل،وب%تنى

،والا!ضلاقبئالدءلىاء!ومالىاتىاا)ةحلإلءدرسةوءدنت.

ت!هوةظااإذةا-دأبةوالاستجا،رفيةاوانباحيزةاونرااهياءاثتروأ

.!تيقالمبدألابدبلطربق5نهـإشباههلذةامبدأإةوءار،ةروبد5عةد

اخنسية.امراف!هاوأ15ءطارأفابةداراهذهزرو"د:بر".ءلاقأ

نأ:فملافنلا-ظالميبززءبمقصزمم،رالأفهذهلدرا-،نربمو

كانررلأف!اتللالمثلاهصر1ءبلو،!رةبههاواثبافىربزةاءهاهآفيما

.رهمايرفملا

هذاوضقق.واكطلالىغبةبدأتةريرهوإيىءاثرىلىهم؟نة

بية:الا"ورالاهوساطبمضقأالمىد

.الصىةلامأق-

31،لميبزاماتولفى-

ية:هيوث""لفسبا!و

:شولأنلأ-تطح!كأ"وتحكثرمنأفىاشيوهيرناب!اثرتأةةد)

عالم"قاهـةمدةالآراهتللاالإ-ظعوءلم،الافتصادعلمإلىنةلوا31

.رئهب"نةط.لات؟ثرواما-أنصدأوفىاطيوان

وو،3،35-عى-نطبعد-والا-لامالمادإ؟ئن11؟صا!)9(

لية.إمرتبءحبا!!ار

إبراهبمعدلد-،نور4ا!بئوعلاجاب،نبار!وسادرةفىالا.صاالفلق3(

.الأزهرجامحة-ادبنأسولكلبة.دكنورا.رسا؟55ص"يخوى

.95-06صلساقيا!درأفظر)3(
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لم.اقهمنبدلابالطبيمةالقول:أولهالأ.

حتميا،،خطاتطورهاقندخاطيةال!فناتبأنالةول:وئا.نهـا1.1

نأئنلتال!وءاو؟.اطىاكا!1ءلىاعلارجية4اببا!فطمنينشصأ

وأأمضاءننترفىالتطورثنا?ليةأوق.البدة،!.خءثان!افيت

ووظائفأمضاءمنهابدلاتنموو،البهثةلأئمنمدلمالأ:8.ممينهوظاف

التطورهذأقلمااوادةلااكائنات1ودكن.تقيداءن!اصشأصدبدة

لمآأأرادت-اعلارجمنفرضاعا!اءةروف!هون!طوإ،ةصدولا

عنطرتقه،عودأوترعأو؟تبطىءانئناتالماذه5تمللاولا-ؤد

اخطرةا"ذ.ال!ثيوعيونطبقوقد.،"طبيحة،متروك!طهاروذققإلأص

إليهيصلونماأنكلواوز،فوالإ-!الاة-مهادىاايتطورلى5،ءلاظبلةا

مح!ح.مليهونث"الذىالأسطسلأن،صثحكقاغمن

تنقالتىالتكلرة.!،لإأصاناأإلىأقيابوا،المادةالنطرة:أ!اوزا

الذىاغو،و،وحدهالجسدأبهاو.ؤءن،الطياولكلارو!ثةبة(؟وا

لأ-ادية.أورنجابفةشأنذقلى!مشأ،--باطواسكلدى

ا-ادةا!ضارةالأ-%يرا)ةطووصالشيوءيةكانت:هناومن

اناسقاثة+واأن3ادطيريد؟-ديداشص"ء!!طنةولم،الأوربهة

.(11(بوالصرقال!ثر

سة:"صيالؤصبةباو

ملىوالتوسعو!لسيطرةالاستعماشيصجهون؟ريئ4لأءنةومراح)

-يا،ةجوببرئلينأ،الأ-لحوصبغاء4فيالدارواعس511ممرةة،ضاسأ

"ةنانهاح5قاروأ"6-63سوالأ-لامدث"111بيئالانسان)1(

؟07-68صب!ابحمد-الاسلاى
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هذ.اعا)صرذمحرةألهصهارثونأخذكا.البقاءأ!لحلأنهبيفىلأاالجنى

الىالنهايةقثؤدىاذىا،ا)طبتىاعالهسقنفاردغمأساعم!اهلىفرمحوا

.(ا؟(الطبقاتبعومحة!ا-البروليتارباطبقة!-مهينةط:تةصيادة

:فيةاجممابر"-4افباو

،ممهاالبرجماكلية5اطر*لطهورإشمالاءنلاي!ؤأاةطوراانطرد،)

اترنا.ت!اففىطريةاةاكلهرتوالمد.و-ده،.س-"طركةوليس

تصورو،نانال!تصورو،اباةعبمفىبرىادءءارزاآءد.تةأاداءى

ءلى-.رتأفيهن-رد،الضطوتأ!دو.اروءيةجم!الةؤمهوروالكون

.واءالىكل،ديوى،و،سو،-5قابرءابلأذهمؤ-س،بيرسلا،

ا)ة-رتبيةهيرءأءق!فصهلوأءمأناتطوركااهيربأنبأ:الةولصهـن؟و

دونالإنبرلبزبةيالمدرسةفرنأ،!يهس،أنذألىنيةأأبربمااظ-فةاق

يةنمارأمما،ليةلألمااأةدت،؟اؤرا!"ت-كرانذان2ة،،ديوىأو،،برس"

.إ)2،بريااةلاثةاقأهرتةتأك!اور

يةنظرلا،يئوردا،بئلطر!،-بسايمو،12ءرة)ئاطوركابةظرو)

لأوساطافى،الأنواع-لأ"عخابأحدث!د-فهـ،،أو،لاممارك،

ماقمتوأبرز.عة:فةهزات-ظفيةأوكايتءلمية-اد-!ربة

ئفع!نلأيروأيه،ا"ىأعلءنينزللمالإأ-انأنإالاءةتادا"زاثهذه

نبابالاتلأنلمبفى.ورأوأهقا"ببئادبأنوالاءلثةاداطيواقلا-توى

()3(.ال!!انيرنةدمن

-ولألها،جيمى،لدىقيةبربما!آرا-دأأنليما-وروءن)

.97-07صالإسلاىالدنعن!ايم)؟(

.25صبدانز!ود-جهصوابم:)2(

.26سبقلاالمصدر!!3(
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قصالأساعىقانون9إن:مثلا،رندار،،ل.،دارون،شدوءصادو

اطمها!؟قينلاءمد!للست!و6والالنقال،اديرورةواخضير9"والعالم

.فور.ملىاةضاءا!بأصالأنواعقا)ثباتوأن،البإئةءع

خالدةليهتاطكيفان:&رفةظرد،قوللبب،ببس،صاء

محسو!ىثىءول!كها،تأهلمهعليناينبمضىا)ذىبالثىءولد-ت،.إقي،ولا

منها"افادتنا--بوظورتضيرقوإنهاالأرضى"المتافىوءو!ودجزق

ع!فةايسهتووب!ثهءكد.،لصدق!كرةيصفالذى"والإذمانوإق

.()"،فيهالازمة

ملىتطرأا!ىوالاضتلاةات،ىالعرةانغيراة!عرةداوونعىدنبد)

بيرلافوأنهبالصدفةالتضيرات."ىصد.توإكلااذللاولاء8،الأكأاعا

.ا،خيرات.بتمامافىهامءفسا،منوأن،الطورءذأقغايةولا

اءخقادأتصد-41قاطلمودليفكربلضادماءولينكر،ببس5ثاء

اقهاطاالهقللىأن5يهسإذانأىوأقمن-يزضاضعتهذاافهبأنجيص

حدودالابمرتالذىالهقلليماسأ...4لي5أ!بلن"زمنءةد.لااءت!ار

.(2هنيا()مواءلىقيتأضرافةيزمن

!طهبقدراأ-فيإيروالقداخايةاقدارون،رأىجيهسهصتضلالقدو)

رددأنبحد،-يمس،يقول.الكونقبطالتدمسأةملىابرعاقالنيج

!بيحة:ق،ئثةاف!"ه،ابأنا+قليدىالقول

ذإ:اكولهذازهزمتاتطورافىأداروندظريةولكن....،

رتوةإذامناسبةلتا!نماوأ،اطوادثفىمو!ودةالصدةزأندارونرأى

تنقرشاطبيمةا!ع!يرةأشيا،أنأيضا،داررن"ورأىاد؟قارءن

36صبقلاالم!ر)؟(

.،غ378-لالاس!!لياهـرالمه)2(
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نهأاأ،ءحالتىاأشماه+قمدهـاأهحىثم.الموبودسناس!!اهدمقيء"

9(.()41لا!دبيرشيطانبرتدل!قا:دبيرضافهءة

-بسفدفة.لىؤا5أثراله؟مةوالملاء!ةفالن!3رلةمحرة)

وظيفةوأن.متطورا)!مدقأن:،-يهس5ةاءةةد،ا!هوربية،

واحدةطلعلىلاتظلىالذ!أالماءحالإلسانيهيفتحفق:كلا!كر

لتطورة:ماويختاف.15ممضادتطورأنإدلااكغاريةأناءتةدكا،ةداأ

،لىلى-لجبق"يالح!دأنخهية-4ص!ادةظرير4اكيرطونوا!وظهف!تها

()2(.محققا.راأالتجرهـة-بيرماداماكط!يقتهيرأنولابد.الترربة

:لمسيرىي!هوتلةصبةإاو

.رت،ةقد.4تليحىاللاهوتإلىاةطوراةظر.ننةأداءبةد)ش

ثوديمةال!!؟خإةقحركةظ!ور:ذ"ىؤنذاخ!اادف-،إماةلاب!ا

تتوله-ة؟وكل،هول!كه(!،ء4"اك!ديدةةأر،4الهءسدباطركةتحرف

،!صاثالثاالقرنمنذادكا"ولقيلكةبةبامرتء،أزءطرأ:ا)بش

نه!نحلصوغموأ،مجادابرون5ي!!زولا.باحمزلهونلاةش-عهاتهاأنألمعروفوا

ظ!عديئ4اد.-تأن:يرونوا-*ن!م،وبمميانهاوتثاليدهاال!:"صة

كان.:هناو،نالظورهذافىباستمرار.مرهو.،حيريرتهوأفي،كطور

اوهدحاوةد،ثاطدةدلةتلهلموااضوءئدفىالحتاوهـل،عادةإءلى.حرسم

"رازى"العسوكان،مصر!قالف!رنتائجبعفىحيةا)-تت:لء!

اطركة.ءذ.قداعيةأظ!رمأل!.8

ص،091عامأءوروهقرارفى،اها:صابهوس5البابااصخهروكلد

:*دورةر-ا!أءدرأثمهر.لا.،وبعدشائجمن،،ازى،إليهاننهىما

.27سبق!ساا-دوا)9!

.ة،"صبقلسااددر)3(
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ووضع،-ةادكةهدا!لقيئالمجددءؤلاءة-كارأفيياعرض،سسمقي

دمانها.!اتضاءوااطركةلةمعخطة

ادممنإةأ!بارءقالأحرار:اطرىته5تيارفىجرىوقد

،ابروت:التيية.

(..دةالمارق-ا+ولدمنصهاوصردايىح4ت5لوأابهروإذااةوة-كا

،مهجزاد!ج!مماا:ورلايتضمنبر.ثوبرهأ،ا-هثا،ن5تدهوا.واذا

الإلهاآيثبهةجار!ىاكلمنىموااست!داكزلانصليالإوحىءنوا0.5واذا

.،؟()اون4زرأ.ةالأ!دءرتالذى

فاالا-لالماهااواكطورتلآظر

"!ر.فىالإطادىلادىللرأىداث!س،أوللثيتل،ثبلىيهةبر

نهاءورفىءاتةلاروالأثوءايةفيظراة"شيراقأبددةة:سثحاوهذ

هأ!ارأنكاءةا5لأاءذهقو.إيةر511إون"،8761"-ةذصةلاةطرةةهـيةلما

،ونارد،-وىيمن؟ةلم-لأع!اخامددونزلاثخجاونفسهاباأور-ق

نقاءرلااو)تولباءحيالأافىاعنولأاتكونةقطالعلية!،إكاءنرفر!ىا

،ه!-لى،أ!ار.وأ-لأءلىاثوئما)يميةيةث:!رشولمفليثهأصمولمن

علىياارر.-"،دارون،مذهبفىووبيئافي،كل5،و،بف!كز،و

أةءعأإلىباارزهتو-عفىاكى،ش،-5"و،يةالمادوللةاسةةلمادى"مم

.الاض!خ)2(ءلىأ!اسهءلىوأؤامظربانهإلي،ؤى!ها

ن؟؟-و،،ارا)5فةا!در.ت!يىةءلمهمةررأ،.!ةتطفمجه،تدتبرو"

وةد.9091لوؤبز-ةةحتىالأو-طاكرقق"الوحهيدةالطيةالمجةتدأن

*26-262لأصبل"طوبئ-و..-دولةإ-ة-ادبنور"نزاعةصة)9(

.89س.ظهرإبماعبلأ-بيل.إفىظرأ)2(
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9687سة،إث،ا"راالأة،إلىالجرا.نجق،باةير،ءذهبالمجلةهذ.نقد،

و!ءةبر3.المادبين"ذهبنهضوابود!نمذءبيدتأملىا-*ماعرضفى

--اقفىد!ضهابةمطالأمثوءقوندارءذهبعنا:اراتنةلءنأو

اظلق.مذهبمناءسة

!ذىتتةمحه-الماديينمذهبدمانالمةقطفق،كيلئ!بل،وكتب

إفمافقابانضقادالحةوبدأ-اتوىواا،وادقالطبيىاثمو-يدجمهدأ

ة!ءلى،باستير،كآثافباوا-لت/دلاله،ئناءوءذهبالىانحهاز.

فيهلاةررلالذىا،قتفىالذاقبالولداقا"إينارأىفادوءلى،ءذهبمم

.،كيل،ظرفىالذاق-دإةولد-أأونفىملى3ءقيشاتالا"ذا

،لثدلي"أعاقأنإلىالمقتطفو-ا-ب"للث!،بينللنافثاتونوالت

اقوتاأن:تبماه!نإلىذيثوراء.قوة!دترسدة111أن:ءتالانهاحدىق

.وا-دةمصدرمنواحدةالطءيعيةوى4اواابوية

يدا3غفءونأقإلى:ا،ممكةهذهإ.إرةوراءمن،للث!،وقصد

لاءلأة-؟رادبإمداأةم!اهالىلاة!لموااةثوءافىرونداهبءتهـدالتأ

اةفى.اء+رضقإلااطينذإىفىبهالمجاهرةلى5أحدحرسبكن!أ،لأ

أسا-تةأحد،إسلو35تورلاد-طابقءرضاميةذعر.باءوقد

إلى.اضطر-ف4ءلميىضاك5اطواصار12-تة.لةا)-ووال!يةالمدرصة

.(!ء)فاهصتلاا

نو.ياءنامةولااةتاظب!ايكاولرجة!!داثالىذلاىةمدوةممد

،دارونمذهبءلىبر!زئرح،ةمةوان!تابا41884صتفنمثر.المبق

الأ،افه،فيمزوتس"فاتأ.قال!ءةابوءذا-مفيخةرجةفأحدث

-وةداخبهأذاب!ذأادناء،:ةب!اةءلمن؟قدء،لهموقد-،يث!هـل8ؤجمة

بفز4نيرفى5-طهيعىق!مم:ة-،فيإلىادءتا!هذاوبن!م.عنه

62-3عسشرربلث:ل-مأءوالار!ثرهلمسفة5ظرأ)1(
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ب!ا-لووهاةثواةة؟طرقوول،ق،11لتولدافقالفيه!شوداوون.مذهب-

لا-فةوالةةا!نطةا)ة-لهلأآراءيهةباج-فلسفىوفم!،نسانال!إلى

.رةسأثوحةابااذا5تماورو.هباتااه!-وليئضرلمتأوامينالمتتد

ل15وةد،تقاءلارواالأثوءفدنة":عضوانقيت0191-نةخرىا

بةوله:اتواناب!ذاال!اب!نو.لة،شيل،

في،ةتهسألمقلأ،والار.ةاهاةثوهافدةة،ا-معلإ،طلقتأ)وتد

بهض.ق!اضهةهاأ&ات!ولأ!!ياءانثوءحهثءقأبيطابرىالت!قراكطرءلى

اأءااث!.قو-.وانونهاتجماد.قكماابيمةاء!4ننأر"أطلقتبل

.تراطود3إرواا-كلاهذاأن:ءه؟ةاإ+ضإلىبهضه،1بت!اوأمهوتحولما

الأ-ياهفىأوا!اءتةااطب،مةاق-واءوأة-أله-ورهكلقخةدلابطاؤا

.إقاتااننطال!قوأ،لأءتماانو541فىوأ،اخا.يةا

أءله.قفي"الدا-الهكا،وادذلأىقصالةاءل!الةرىأن:موضعا

-لمءلىأقال!اءرةلأةمالاأنبرهثله!دمالاإلىءةحولوا-دطبمى

فى4كاهةابهـط،اإلالأهب،ىإلاأيىتوم11هانث!اهرركاافولاهذا

تةاهاررها.ظاهسىةأ.طثر-شلا""تظروص،فيه!خدرجةادلمهذادقأ

13إ-اءطإلىأهادتذلاءةهدئماةةدلوة5ء"لمواءط5كأفرإلاةضدا3ءظهأو

!خماأ!أهثهةاقه:ىكلأن:ثقةء!الذىثامأ-اتصادالاةموسهـنا?لا

.(11(أ؟اإو!او

-يدأو!ولالووا)طرثق،ا!وساة-ر)ياادلمءلىذ!قورمتد

،نون:وأءك!ا)طبيه،نينواةفىإةمثثهااطهـدقة-!نطرهفىاطقيقةالى

نينوااةإ"ت..قأساسالابئميةءليمهالإأسانيبنىل!البقاءتنازع

اطة:قة.لإلىإو!وياقينبرفيرطرقتباعاإءافقداتىالمادةمحصيلبقصد

ئرح،صتابهلى:أولاالأ-يرةته!ورفىالكتابذا5يحتوىو

أص،43ادبا"بىد(وروالمه)1(
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بها-در!نىو!قدمة-شاآ!ورالمذلبخز-،دارونمذهبعلىجمخز

.(909-نةكفت،كأة!يةالثاالطبمةمقدمةوهلى!دور.-حين

.ولا-:ةصةلأولررخالذى،اطقيقة!اب،ءلى:وثانيآ

بمد-دورناقديهعلىدار!ءوالارالةمثوءمذمببدلتأمباحثويتف!من

.دارونءذهبعلىب!مز:سحكناب

،المادىارأىلاثباتاطياةقهليةومناةئاتمباءثءلى:و.إ)ثم

.وبعدهعورالمذلتاريخقيلالمفطفق!نثرت

وفدفتهنانال!ملومأطر.قفه!او-اةتب11-؟ببنتمةظعلى.يعآورا

وههيردوأف؟ر.أظقهفىوتأ.يرءاوحقيقتهاوت!ولمانشوئهاحيثءن

اهوم)1(.!!اأتديمقفافياليواكمد!نءادءيةالا-ظحوالهأؤوسافمالهوأ

در!كاوراهها4ثةكلووضع،بضكز"ة-كاربأ،لث!يل"آمنلةد

ءنىافعودا،ة!!ز5طيهاأ4لأ!ئي-يةالىص!رةوالة.اعت3ءوادأع

:!،فييل"

قءءلمسبماةيهو!"و!مىالمذبا"ترأىملىالانسانأن)

فالإنسان...اليومة؟ارببإلىسبمايلببقلمروليقة41وهذ..!بيحة

ا،وا!.قثىء4ؤيمقو)يى،/اشهادةوااطس!المشدبدآاتصالايتصل

.خ!االمؤافا)مناصرجميعفإن.اخيصوأالمروحبالمفصاداعلىددلوالقوى

طبيمة.9ةوىععلىبهمل4فيأشاةوىايخوبم،الطبيعةقموجودة

"ظ15يغوإينهافرقوا،وكاولدكماو،.فزيورجياكاطيوانفهو

؟وهر.آلاوالهرف!،هيةلماةلاو"م!ور،دكيفيةلالكيةبا

،يدركواطيوانيدركوالإذان،يحسواطيوانءسالإنان

،واناطمنكثرأبدركالإفأنأنفير.ي!اةواحدةا)تغذيةمهيىونوا

.د-أعىمناديا-،أكلر-في!اإمدرا)؟(
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"دوةاكىاطيرانءنكثرأيدرك!لحالىانابوأنكاء:،كلأنهلأ

حمرارتوتولدوت!نرقوت-لوشر!بذفاءلكعتاصر.الجادوهناصر.

.()1(ا-تراقكاكاواطياة

لأةثوءهباداطقية!-سا،شيرصتبر،دارؤن،نأ،ف!يللشب،يرى

هذاص،.فيتاىا8والأداثواهداجمعنهأإلىبرجعوة!هلمهوالاربتاء

ء+في--د5:دبهثةفأن.ة"لاثقيلود*ضه،علإةةطرتقةاذ!با

ئماهـوأ-ت"ددة-لا-لقااتءلأحيااظورتاعنوأةهدبخلقةو!وهو

ا)ةولد!:دأن5وداء،قالذاكولدبالا،بئثذا،هيكل،و،ببضمز"

.2(ةبتيممابكلالذاق

دثء!ا؟را/ثجبكيرفستدلالممافىا-يو!االمذهبةاقائايناوها%م

من3شفءويىء"ضجنأوحاول.قااذالتو!ةاالقولةسادهـلى،!ا-تير"

أهمومو-"لى5لأحياءاإينالتجاءنضازعء-دأ!ةلى5ماتهـل،با-تير"

:ثةولاذءبا،تاب!تاءدتناعهءد!عنثهبروهو

با،ئه5أصترصرتأقا،ذهب!ذاة!-ةالالىتاحء!براخلةدو)

.(61(مف!طروأتلكلشهلمورطأعلىخنىأنلاءوز

اقهاهيم:عناذهباب!ذاالمضنه!نتمريمعدمسبب،شلميل،يرجعو

مادبهطبتفمانها.ذاقيا95-لط،يعةوإلى،المصلحةأوابىارةمدمالى

باهخبار؟رالأففى.نجثأف11اك-ولاتةإن.ا!شوءانينقواعليهاننط:ق

طوةلهزهقبد.نلادهأإ:نةضهىا!اثوء111الينقواالىخاضمةدية15تجأوا

.صدثةأ-يرا.ةإءأوق.بتةثا-فاتمجون)ورتولات."تسخ.شل!ى

اهكرلهقا."اوا؟دثد!بمةاقدا؟رالأفو-د"بمةالقدالأذ-؟رالىرجمة

..،-93ص:قلاأددر)9(

ص.23-لأ6صبقأطا-ورراأنظر)3(

.27صبق!ساالم!در)3(
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افهـوء/اةوا.ينالىالجدبدة؟رالأف!!وع.طهر:هناومن،البئمربة

.ابثرية)؟(االمةولثنالتضاقضات!وجدوكيف

وقيول.ادةلأفولممرفةمنأفيد!لألذئىءأى)لاتمتبروهو

-اب؟وااطاد6ه،قأ:له-ركةلانهدأواحد:!ءأخهماومعرفة،فبهاقواها

اة،انمقا%ةلإطلى5الإذانقوإرادةاطهوانفىوادراكالتباتق

وأبيةحاذأوصركةأونوراأو3أربا"يةأورةحراأو!اة:ماثثتحمها

ء:!تهاله"لاطار.قاختلةتوإن.!ا؟وهرفى.واحدةصةيىحباأو،ثمو،

حسمق.راكزهاتفيركا،ص11طفظ4فهمتغيرة.الكون--مق

.()2(اطىبسموقابد

"لمفة؟أننوبما!ىصى،الة-وعلىالكونماديةقعسمهفىوؤسخت

هبكلالأذالى5بة)اتوحيدلأطبيعىصنىمبدأءلىلاء.يخةالملإةواقحولالفطوء

لمبدأكلتمالهالأدبرةاقوىاءقالمادةتمصل1)كأالثنافي،مبدألى5البنية

طهقانح!قا-ءونافىئىءصأن:قفرف!لمذاهبهذهلأن،النائية،

تطبقا:للبدأصبهذامندلأشت!نالعلمووطليفة،برةللدلاتوة.م!ءةلغابة

،!لمواأنتطيهوايىوإذالم،اعلالقةاةوةامشيئةفايةعلىالخلوقاتحوادث

ب!علانكتةواا0مبثا،اقعفى!التىالمحلو،تبفىةايةمعرفةإلى!

إلهلم.علىثقيلاقيدايرضعوءذا،العحز

كهوراءالب!ثإلىيدفع.اورليةوك-ولأفشوءيفلسفةوالإيمان

.!ي!،)3(مليةبث!ناهجالطوإهر

ب!مز،،،بكلالماديةقص!ورنهالنثوءمذهب،كيل"ينتلهكذا

.58-،2سبق&االلمدوآظر19(

.03سقيلساالمهدر)لأ(

.31-03صإمايقالصدرآظز)3(

ألم!!مكر،؟-
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يمةالقدف!ومأمنعقوطميخلصواأن:!ارئ!يهمنولجلب،!!بداخ

نثممنعليهايترفمحاويتطوا-فلسنيةأودينيةكانتسواء-

،اك-رةملىفيية9ا)ملإة؟ربالأفالاقنةخن!ا5؟وث-طنهوا،عيةابئ

مغا.أصاسعلىالابئءيةلطمهموببماةوا

ثتءونإنهم:لهمب!بمنعلىإلنعىنيةالثاهةالطبمقدمةف!بدأ

عليمفرضته.فعهتروضرمنإيا.لمهواأنهملايعرفونو!عل!هثشأرابما

بصفةوالمجشع،ديئوربالومدرصةأعرةمن!اسدةالاجتماعيةالنطم

وتفصشا،النطرقيوألملومبالش!لمفةنتمسدلأ!هاأدةالنطمهذ..عامة

.المادةلهشحصلأنها

العلومطربقعنالالاتنحمرلالبشرسمادةأنع!:بدلا،افمبيأ

القاوؤينظواهرالطبيهة،وية-حعلىال!يطرةإلى!هدفاالىوحدها!بيحية

بئواكالةظريةالفلصةةويتركوا،وحدهاايطبيعيةلحلومبايتهكوا؟ق

"و.ثابتةاجأعيةظآالإبقاءهـلىإلى!هدتالتىالظم!وكل،!القوانين

وعلمالةقهوءلم،ا-!ماعلممثل-وعلومهيناكعلىيكنع*مهأثناء

:،ميةولو.حجةةأعلىالإمماعالىالنظرمنقارئيه!بكذر-الت

.التقدممموفاكانالإحمماعأنفبتماك!جرا

ضارةبأن!ا-اديئهلومفيهاجما-الطبيميةفيرالملوني!فيكا

املوماظ.والتضينالظ!إعلىغةقاأخهاهو:الأولالسبب:لسببين

اليقين.علىقاغةهطبيعية

وضع!هلاضيقةارهاواعفنجها)افكرحصرأنهو:الثاقإلبب

اطبيحة،اوراءبمانثةلفا.طؤلهمىدةنساقالإالفكرآماأمقبات

!تعنابحثاق5أقمد.وذ!الطبيهمةالطواهرأسبابهنفيهلبصحث

بوجيهقأطببيةاالملومبتطببقوبطالب.دفسهااسبيعةقاللواهر

رو!لبضر،واللاآالمحبةلإن!اهة.وتثريعا!هاأخلاقهاقنيةالإوراا!تسطت



ت،91-ا
اأبففهاءاأثما!مةالتىكلنهالأ.الالهرروراء/النالزبةواثملفاتلأد،نا-رو!ح

بص!ن!صهـراطقالاشماعلو-خدة7يرص!نفم).النامقبين!واطزوب

ار.ةإ،:!ثن!عن...الإفسانئوىصرفمنارئتاءهيصرعو،ة،تواز

3بالعناكفجخروقوا،يةنطرةل!هفةمن-!اض!،وا.:5هقليةى،لمضت

وليثهليةبتعفاوعتماةموأةاصهلييص،ا)فارغةانل!ينك!فةليةطءعلوم

ية!بيهاسوموهو:ألا،إىذلهبضمنالدىا؟دابحثارروش-حهها-

كاتقدمالوحيدالممول!االى-واسحة4متهةإوثةاتظسةةمنفيهابيا

الف!-دةالا!لتماهيةاخطاماتا.نعلإاابنىوماادخافيةالعلوم!!طدم

(ةا(.-المستغبلقالبا-قالا!:خبفيان!ليهينشأالذ،المتينءالأساص

كؤوجوبقالمتثلمة،!ل،ف!طرةمن!ةقطةالذ.واست!لا

ال-رةبيةهاطومبامه!اوالاستحا!ةالأديان:وءنهاا"لئبريبقيغير!إولوم

فىعرتثافىلطرثقته.نزفن.ساسهاأعلى،الإنسا.المجتطت؟ظم-ءفياء

اهالمإفىاةءراقثرتوأ،هه؟4-نة)صرتلأنهاالأؤلىتالاهصدمة

تد،ول!إمارنىوابئ!دؤيد11-لبت"حاقبخالتارهذايمد.صالإسلاى

هر!ت؟كاالنةطةهذ.ءلىاثرا00ردأ،الدءريينءلىاردرءا؟،كافت

3ورة.المذالأولىا)طب!ةمتدمةول

منا)لفائدةما:هوالبؤاخقطةاهذهءرةرق،يلثعثبل،وببدأ

ال!ونصلاخيمكنوهل.أناتالدإودق-واندهأدةمص،سر"ألانسان

نوبداءونأسلاح؟نء!ءالمتملقالهساءلن4الكقءلىيجيبو؟ح!ايدو

:بأن"لأد،ن

اؤا!إلاتبدون8طوءلاحشأنهفوام!!طىالإنسان)فين

ا%"ضهفتكاكاإلاالأه،طللاثصلحبك،فيهثصدباكونأنلايجب

ولأإ-ح،الأمةثمأنفىطاممماالاالد،نةشأنيتوىولا،الدإنةطعوكة

49سبنلاا!در)1(
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،ءنرإم،وب+!%رمتأ.م،اولأا.-ررمثطبمالهنعلواامنناتالد!طل!رااحدأ

لااظراوإذ.ضبهكلفهأمبهاما*قيو،فر!نناو،مد!تباو،ئباغفممو

ءورآ.تد؟ءتولأصماوواا!دم.!تهقحاءلى5رأثخاالتاريخإلى

.-،ىالدإاااتة!بءقولولم؟اتالدياثارئ!اأاكأاامذاواتاإلاصببهاوءا

.9((ةد.ها.ثالإأسان!فقاءعثهفءونأن*مىاالف!رصبةنقيد

الإأ-ان!!أنءهرفة.قاهررةبالةللىخاقالؤصاؤلمنالثقكلويجيب

أدبية-:وكلةوا"دثلاثذ!.قافا"دبايأن:الد،ناتوائحيوان

وسياصية.،وضإة

أن!صبحباطقيةة-التىممرفةقتهنلنهافإ:ةالأدإوائدالةعنمافأ

أ!لهبأن:تت!ىاشاتةاطةءنيخحلأنولايصح،إيهاالإنحمانيسمى

.ا؟اهلإلا.وء2اكانماء3ا.طقيقةمنلانح!-للأنه،حيوانالإنصان

،لافاو-ئت-طاكانأنهمعرفة.قالإورانفكنتيتة41هذ.و!رفة

78.باعلمايئهفاغ!طراقياكانأنهقي!مورالذىء.رفةمنخيرالمعرفةوهذ.

اطرريث،الإنسانمة!رةت!ونأن.يجبحيوانالإنسانأعملأنوءمرفة

الرققيفلهاأنو!كنه،قيةوالينةوةقلى5ؤقىأنهبرتلأنه

/.كثرفأكزأ

فيه،وت4ت!خةلا.ثىا)ببةماوراءإلىا)ةطرأن:ويعلم

.يى!قواوةقءلىاةهامواالتهذبببقبممةوياة،يترقىأنيمكننهأوبرهلم

في*اطو،لأد؟ةواأطهبيةانهصثابأ-والير-قىأنيصتعايعوبهذاالتطور

اث!لااوبةل،وجلالاابا!وبةلأتةواهؤوصاوعواطفه،و؟لاطلاضكه

بق،ابثر.من

.دنن!!!تأنبعدإلازقلمةاأورفان:اهلهية1الةوائدمناماوأ

208-9.صالالمىا!در)؟(
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للعاءل.نشاءلمانتواخر،ؤ"لو.وىةإهد!اثضاهذهتبدأو،يئا!!بود

لأ3اؤوةكثرتإذاو.قيوراوا،أص:اءتةوا،ةالة-ارسكاتواك

هلحيانسةاهدوءذا4ال!بعلىي!:طرأنالإأسانوا--طاح،6،الأور

+ا:خاروابابرق&هاءدةزالأرضهت1أصهـرة120أينالهأةرب.نةد

ت!ا:ديةلاوالةلس!ور"ا!ابهيةاالهلومءنةا-تاباالةواءدءنمادوأ

.!ازاءواجبا!منوءابطمه!+وقءنما،الإاسانهرتأن-9

المصمةقءتةدفلاال!ه!حة4اطرفىءذ.:ى?نإلىإمرلوءن!الآ!ريئ.

أبمعمايحزمولا،ءلألموك-وةي!اتة،.1)بمةس13إضهافأانيناشوا

ومويدة،ء،اططلمما4موافقةكا؟تإذاإلا،!ال!ثرائعمنالناسطيه

.اقيوطة

تحكيمإةد-،البثهـاءةوقابىثءقنهأ:يرىهذاءنلطلاأوا

أحوالماق-بهيهاةيماقينلفصور511لأنآ!رعهسفى!ءسثردت

بوا-طةالهدلإ،مةلا!بمق"ذاوهلى-والسياصيةأ3والأدميةالطب

بالاضتلاف!ءشاةما.ةيهثىءكلتغيرور!اناإتةيرتتهيرلاقيةثامة!ر

كامعيدتا-ب؟صاالأحمامتتضيرأنو!رب.تمنيةوص،8مسأكليين

ممطياتطبقأنلا؟-كناةا!"االمقررةاقواةينالأن.ة!يةوص،مهأأ

ماتواولالأهرافىأنو)ءأنعنفضلا.ا!ةلفةاظروفاذواتالة!اياملى

.اله-إببتحقبمالاتاهـبةةدافلأثرواليكا!ءاابيقة-وىطه

*د.لأفراواأءساؤروالهةلآادىةأمنخذالثسكةؤ!لاأ!ب!ب:هنان4و

الشردمةولاف!ولون.قراءوالةا)!هاليكأو)أ!بثسأءوالءنثوخذول

الأهوأهتغيبرءنبصدوأ.الصبحالمدلاقاءوالى،نيةالإا!صاإلىأفرب

(1النحو)ءذا"!!نتكاإذاالانيةاالنففىوالأةرا-

-.:-!.6.-55سبقلااكدرئظرا)91
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!ا)نجوص!،م!صةالأ،يإفيبأن:المارلينيو!ان،شول؟يريد!ذا"

.ياسية،اواواليليةبيةالأبرأحوالهوءلاحالإدصانةائدةوأن،البشرى

المادية.الفاسغةواءتفاقالأديافيطرحفىبران!ا.

هذ*ءلىصباثررد،ألأؤخاقالديئطال،يئالدهرءلىاردور-ا؟

واعلرابالفسافىنجلبةد111اظصةاتواالمذاهبأن.ةيه!ببنفةدالنظرة

الأدإئهء-طرةقعنإلاقدلتألاابثراصلاحوأن،الإ.صانيةالمجممطتءلي

.اعلصوصوجهعلىالإ-للاىينوالد،الههومو%4ءلى

لأو-اطاإينو-م!و!ا-تويراا.ننتأصىالمهكرالةفى،شهيل،ؤأو

ماديةظرةال!ونإلىو؟طر!،يئال!يرإطادفىبباوكان-الملإة

الف!رتوتشتقا!محاتتو-يهفىصهلاص!اوؤفضالأد،نؤفضظلية

برىء3م!بعصو.تهوةورخا،قيييمقي-!رهل.كبلو!دالهلمنبأ:اتائلةا

رالماديةللاءف!روجنأ!دد-طنو.محر.اتصءقةترةد"المادبةمن

:يةولإليهظرا،عودمصطنى":ورالد!ثلالوسائلإثكهالملحدة

شيل*لث.ل،أةرأ!بىوأنا؟طنطاالبلديةم!خبةقوءرقت)

دءيمياههبافضوثمة،دارونوه،فروبءلىه-نرتوأ8دمىءومهصلاو،

ثاف!"فازفيه-ضرأءرفكىفىممةيرمحهللىوكانيالبيولو-ياوالطبيحة

.ا!فا،ح/اةلهوأ:سح،لبمورباا!يرالصرلءوأ،،يثالكبرإكسي!د

قرلاشى...الهلم..اهلما..الهلمهظالم511غمرتالتىالصيرةوكات

إطلاقه.ق5انلأفواخيبإتاامزفض،الطرةقكلالموتوميةافظرة.!!م

الأد؟ق+هـخاتتهأواتؤوطا،باتبادبطينامن،اطرفاتد%زدوالجور

.(1إأوإلعبا؟ا!

أجمىتحت،..كلص+أهيل،وغ،عودمطلى55ةبلومن

*3.+"*د-079؟جنةممنوبرآ93-93ساطيرعباحجمه)9(
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قيوىالد!،المشوءوالارتتاءافاسفة"وص!تاب،محضزوه،شبله"

ضحيل،5بهابدافعوأبحاث،دارون"مذهبءلى،بخنر":سحعلى

بصورولأخرىايةالماد+.آرايماةيإثولماديةاتها!ورفىالتطورنطوية"من

بقرله:ؤهنأزناءأاظط(س"رإساءيل)

الممئموءافا-فة5(شصيل)الد؟تورصضابمندسض،ددىفىوةمت)

ادتمبراءنظىماةمجزالانقلا!منذ!ققةراءتمافأ-دهت،والار."اء

5!ازةأنها:واطق.ةالمادالآراهمةازةقإقدىدلفتةو!لة،أوعفه

ماثمانيهشدأاجتيازهافىنيتعا،ح!مهاءءرودة.و-ثة،الأشصواك!ليرة

بعدالثكفيها،ثظقفهمشةاتءقاطوولة1لأصمفاراءذهءئلتهمدءنكل

يحنتهأنبمد.واءدوءأينةا)طهأءنصا4ثصاليءينةحمافرضهو،الي-ين

("؟(اريبوتقتله،الح!ك

الفناءوإلى،اظا)قرن!-إإلىالأحلامنلاءء!دأنءنءر%ت)قولو

الا.خمال؟-باب،صفيش،و،،ثمبلدملىبىونةطتالموتمدالمطلمق

.!3(!ىالهدالهالمبذ"ى

إلاته-يامنفزةا"دة"،"يفبلبنطرؤتأوإن،"!ظأر،أم!اءيلو

ول!خه،"-ءونبرةمدأولىمثهبوجودوبؤمنمنمايخرجأناستطاعلهأ

،بئش،كتابقظيرتالقالماديةعنبردةالتطووبظربةمتاءؤظل

ا)صبيلقمائ"بهصخاقءذهنطر.ةو-2وثمرف!ءنه،أثى-لود،ح

سنة،.،اطرريثامكرىالانلابقوأثرهثماءوالا؟النشوءمذهب

!:بقول18"9

د*.بتالهفهال!نابفىوأصد!اءمه!امكذا)،(

..ص-مظهرإمماعبل.إصميلطق)؟(

ء؟9-س-الأنواع)2(أ-لى

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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!ظ.أوليةلعثهبأ-لهمديئالإفصانأن:هولدىالثابتا&تقدإن)

وخماد،لباتو،حيوانكلنأما!افىثىءصبوجود.لهايئيدافااو،

دونالصالموهذا،اف!والأعر)!واهرورا?المتءوءةالحثهنلدوقوة

الذىو5-بمفىمنإهض!اإت-دلاوادظاهراتلأعراضامالم-ةيره

فيهث!ةىأنالإفسانمس!ظاعقالذىوهو،لب!ثبانالإلمطءةليتهاوله

عالمهو-مضءا-مبم،لقمستهآحرأءا!الهاا?ذاور.يةءلىةربنظ

حقا؟ققنظر.قوصفيةالإاساالىرفةءدودءرآءداو-4ولأ-اتالماء1

الىراجعالاءرضءذ.فوقالإنمانوجودأن:دة"أ"لمثالطب3

متاثج.منتجةلالأزمتذءضث،ملا)تفامشتاودة،ثيرالتأءظوء،سهن

.،1()انتائجاءذهإصدىالإة-انوأن،ءشومة

عنورثو.الدىقولممفى-دولهحدملى-يمةدالةإدرصةاعلىوبنعى

مسأ،الا"رشءلىووضمه،الإنهان!لمقأن:وهو%لتقرون،!افي

يوةقواأناءداءاءنيطدأن"با!ثول!س-لإلى!ناليةأهل!ي!ا.و!ل

ءلمية-سأءلى-تأوءالؤثظرثةلا!ن.لهالمسأ"ذهفىلموالهيئالد!

"المشاهدةءدمحةابسهبأإلاال!ظردة"-ذهتةتضولا،بالمثاءدةليئت

القا"ل:ر:د،بئا،رأىثمتنمواأنبتطمونبئا!ءلأأنيرىوإ!ا.

ودطريةبئلدا)ينةيوتوا.فياكيلوةخأوا-،يئالد!نالتوفيقمبرجوب

.(2بضا)أيئالدوبلإتألحنثوء

ال!ككلن،برةالمدالا!وللحلةبايؤمنمطهر(إم!اعهلي)أن:شضحذوهكل

،غيرهعنءتطورالإنسانأن:يرىواكطوويةبنظردؤءقذلكمعسر*نه

يئاكنصوصظواهرافيخاهذاأن:يرىود-تةلفيلقتلو،وليس

ولاطه.يةينإلىاتطوراةكلريةقاو-لموالعلاءأن:برىوبيةبنالا-لاى

.693-09"س.-.ظهرء:لطإس(-أ-!دليمالقى()؟

فى592!ىبق!ااسدرانظو)3(
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النصوصنأوبلفى،رشدابئ5مسللابرطكواأنالاالديئهلىمقان!ين

العلم.مبمقيفقتأويرلا

التطورعلريةقيمةن5ءاكفءقأ.بختلقد:أةولهذاءلىتحقيباو

نهو!لأت-"(دارون)بدعوأ.الفروضمنفرضايموننأ."دون!الاأ

،الفروضمنفرضأةكوننأكني!نهاأهلىوافقاشس!4(!نرو).ينيةالى

عدىفرضأىأن:وأض!ات،!ثيرةءلىثةبحاثأتؤددهءدةرض4أءةو

سضبراالإنانفسوجودرأىأىمنففملأهووثاقتهدرء،أتكاه!ءا

الظور-أنالرية،مطهرإعاهيل"ادماهاكىاليةينءنءذا-إ"جزااظلمق

اتائمين1أمامالو-يداطلءوالديد،النصوصورل3أنءنر!محماوأما

طهرية"قالإ-لام"وقفعننتحدثمندماصمهفتاةالديئملى

؟اةطورا

النحوعلىء!ار(!!طاءيل)ظرفىاالعطورظريةأحقيةءنواظلا،

ؤجم.المحتات،ءالاتالفكرقاءثإضااقىالألحيةوكذلك،"ذكرادى

رستفيدلهصالهربيةااله،إلى،الأنواعأصهله،(!ضابمل!رإم!اءيل-)

لي!بهمساأءدمق-لىدوأءلمىلةلا!اببواأ!لىو!ت!هوصما-مهقووةةبه

ء-رزهإخفسو.%ديدة4علإساليبأالهاصبوا،التفيءيرقي!ةالفد

ا)،ص!رءوالارب!إءةلقةقالمقالفصل،هيكل،!تابؤجمالمبررات

التعأورقنالرة،عنخةررا،بخز،ءرار!بمابعلى!ذا،هيكل"كتاب

وبتمملقالممصيرليةويماجميثصديداتحصالماود-حصى4الماديرنهـا!ورق

يئة.فيظاافاأتهابمم!ا

تلمود!؟رةيها-مكا،ذاتهاالإلافعرة!لاظلقةكرةبهلجم

.وبمادنباتوحيوانمنكهالكونإشملا)ةطورأن:يرىو،.الةذ!

ال!ظرياتإحدى؟ثلبذاو0091كهـ!منةيهأإلى:ؤجعادءةابذا40-وأعه

لا.أهمماور1ظربةءق4طدثة،1"المادث
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الهينأولاد(مظهرإعاعمل)و(!صموددصمافى).ثالأكانوإذا

عدلقد.القطور4.طرإلىو!مموضاادية"(ضميل)يظرةؤوا؟

ا-اديةامنبه!اموعدل،الطوربنطريةمنا"شبقوالمادث،ءنبحضم

نهصياطوالادادبةا)ظووبنطريةآمنمنهناكفإن.مهاالتطوروتاربة

ب!اؤةالمتأ،فريه،ولنالرقيلهاوروج،موصىصهلاء،،أمثالىمن

لفبةبا،وصىءة5-لا،لآراءرضتا5فىجليااهذوسيضبينانةساهـلمفى

ا)فتطة.هـذه

نية:الإذاالنفسملىطبقة5اةطورا)!طريةيروجصرصىسلامه

ةؤاكأإلنة-ىالقحليلة:ظرا)مردةا!ةإلىنقل"موصىوسلامه،

تؤتأالنفسىالتحلإلمدرسةإن:قلناأنةلمقد.-بق.ا!طورهـنطرية

غلوقةأعلىنسمانالإإلىالتطرة:وص.15ء4نقاطعدةفىالظوربنطربة

بيمانها)-لمهواسه!بحاد،ا!،يئاالأرضىالعالم"ذافىمنحصروءالمه.أرضى

تكريمتصورا)!آدمتلمققص،وامتبارها،الإطىالع!ىا)!طلموبين

-اطرافاتءقترافة!طهالديئتتبربل-فيىخرافةللإنسانافه

!ةطور-لمقلاةقةا)صات01اط.واؤلةرااداامتدلإنساناؤا/غر15!تبماروا

ا؟داورنأ!ادفتا!ا"بيئةلطروتنتيجةاكطورإهشإ)صهامفهافا

.ةسانلل!الأملى

ايغهألى-الإنانبإزاءاكظرة"تهإنتل،مو"ىص!لامه،و

فتد--نةبمينأر-.قمايقربمدىعلىكسهاعلىويممل-العربية

:اقولبايبدؤهو،الباطن"العةل3899!ابه-خةفىن!ثر

إمهلأورا!فاتاهوفيو.الىرهقي!غةافىجديدتابا!3اوضوعءذا15

لظرياتهيروجوالنروى!اتد.الالم(رويدة)ت،ؤطيةومالحهدحدبث

أا!اليهق-(ادرطدسا-!ق(!نج)ثل5الطاءمنائفةعاوبنقحها
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الأتيى"ذاكانورجما.انب!لمترافى،ورفرز،فرنسافى،وبودوان،

قيحروالاتراخالا!فف!لول!ق.،يردفرد"أظر،تفىخ.!نكبرأ

.1(()وحدهآلفروبد

."لمقة!ولفيه،و"خدا.وما"كضالىيةرأأنيدللستزوء-عن)

.(3()الموضوعبهذا

3891صصخةمنذ،.وصىسلامه،أن:لنا!ضحالمباراتهذ.وءن

"ذ!؟نتأيامفىا،طورنطريةعلىالمعت!دةاخة-ىاا+!!!يلالنالرةةيروج

عقلى"كتابأصدر479،سنةوفىذانهاأوروباقحدبثةؤاللاالظر.،

"-ته-ءقدهةفىوي!ول539؟سنةثامميةط?ةفىأصدرهثم،2وهقلا

اباطن،ااتلا"بىكتالهتأسنةبئوءشرخمسمنذ):لأ-يرةاالطبص4

..مؤةو-3فىحاقي-ادت؟لأنهء3آإتراءواتفعخيرابينإتجالاعظ؟فا!

صثروأأوقكتابإلىاطاضرالوقتفىتمساجةاطأنوجدتوقد

وأنفهمواأنضطيمون!،الهاطنالهقل،وارأةبئالذلأنولاأ.باا-كا

.اثةدمءنكثيرا-جلتقد4اليكلوجهلأننياردا.4مضكأأثطلبوا

اصحةافىاتصرفاتامنإمثرحكثيراوويةسبتيرأنإ-تطيعفال!نى

وخاعمة:.سنة25تجلإسضطيمكانعطأصثرال!كأوشالمرأو

وأءطولاسي!وجيةإمئروحمصرفى.شلةينامنعخير،مأنبهد

.(()3ءوحزة

دهاايومذعهاأضباريدة:قصرأعزفاق:شوانتجتمقالاوكف

دأر5ص-"وءمهسلات-إةةسناتكومىأوطنبرأ"+ةله)1(

.289"-تب!ءسادلاد

،601صامدرانةس)2(

؟مسا!ه:مبمحلأتبه3رو9ص-موعى-لملأمة-وعة!عةلى)3(

.930،9-ةيغداداكبومما:بأ
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وأف!ر.قهطيابالنعمبةسيسه!طعن:فيهيةحدث117/6091بوم!الصادر

محمر.منادبينعتبةهوءلىلأقالواهذكتب.4لنفصملهتأبماو،،الاف!ية

اخطورايةنظرارضاومنهاصه،المات؟رهؤأءقضراوءوفيهحوبرتدت

تهونأنفىالآ.ل!ا!بالمهحديث،اتلمفةالف!رءمجالاتق،كلطبتة

الصرى.المجتمعذودفىأنملوبأ!سهأيامءنمماقيلموقيمر1)؟4س.ص

اةطور،اةظروراءكان،موصىعملامةهانةالقولأ-ةطيع"ناومن

عرضءتررفىو-ة.ألنفسى)ك-ليلمدرسةءرارعلىالفسهلمءلىوطبةيا3

قطبمقه،وهتال!مةلى،و،ا)باطنقل5511بيها!ةهلى.لماءلطره*وبمة

بممدىرفىالتةطةرزه5!ازاءفءرهانث!وربيناادءةبئءذلأننيةأفا

الأووق"؟تابظويراثمدالأ%يراد!تابانثم.ارمان!قهون

.لمؤف.نطر

ظورة-ءرةدبص!هـلمينالكتاةإن:-رىأناحيةومن5.إحهزءن"ذا

.صةيرآيئتافانلا-النة-!يةاخاحيةاق-وت!هوعحآ،اقاطيوهندنف،ل!

على4مإةاظورالهطرثة،موصى!صلامة،ووج!فالآنولنحرفى

"لةلمقارأن:ىةيرواطيواننسانال!بن،وصى5سلاء،،دتارن.النفس-ءلى

باالدواطهيراظتنسانالإ!!نت*ونماكأدضلحلاواصلىوانالإأصانبين

55.ولهيلاالةوراةرداأوامضهبنزىاوالةردنالإن!طإيننةالمقارول!ن)

وأع!لنا.نوءيا)؟سودر-مىوبهيخ!!اإررنناالةرقلأنحمنص!اسأعلىتغش

11-.اأولاهةأفه.طأا!بهواطفثعمل"شؤ.تراكاو.اناطيومن!ذمع

ورةطهخاالدىيراديالدماخ"وناثاطتواحميععلىنامتيازوا.لانفهءط!ا

.(9لم(!واناإصتطيعمماكثرأ!واطفناتبط

واط-"وثأتدما-؟ثمناظوراصصلمقءالأبنبال!وبرقب

.7صبق"صاا!ورر)9أ
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3هترل5كاءبادذ"ىوار!باطولأخاههياإ-ااؤإلة-بةقىوالىلاءةواد

هال!برو،!سىلهالاهـار!-ح5الهصبىال!ثاط"قنواعالأءطأ)

منأقدماحركةفإن،ا،خإلىطجةةلاار-حءذاغ!سأتااءطاطه

هناال!!صاسصكزلأناط.وانرأسقطعبمدتحدثالوتزأوالتببش

:إخاولاش؟اال!قاردا!ل،الئموصاطبلهو

منوأهلى.يزىاةراالى-لحأىا)15!ائ،ء!.ن!الاجعالىءنوأءلى

لأ-يا*اوبميع،ناتاررواةدموأ.ا)تقلإلىءؤدىلذىنالو-دااهويئهذ

قدماءن!اوأةل.ا)-لموك-؟-.ةا"،الإ-فنجمثل،اقدب!ةالبدائية

تةلىاشا؟ية%داالوصفاتاط+يىاوأ-د،يةبزاخرا،العاطفيةناتاطيوا

.؟((ةقنسال!اهوا5ءلاأو.ت"هواؤ-ةسلمولا

علىءماخاالإنسانإلىالدباواناتاطءنالمامالطوروكلوي)

لأ-إء!اؤبرأانأالإلأن.ا،خزيادةرافةتةدالذكاهزيادةبأنالاعتةاد

.(2()اكوىاةدارأحيثاءنت

،اطهـوانءقمظورالإنيانبأن،موءىسلاق،ةصرحوءكذا

تش-بوما.اه!يوااهةلىااةحماطاقواط.وانالإأصانينالنرقوأن

.و-ودة-ف؟ونهندماانخفا!!اأو،كاءالذن!بةثاعارءنذ!على

.طورإسببالةرقهذانشأو:اكوعقوليماسفةطالدرجةقةرقموانما

صبرأانالإفة!ان-خ!االتىناتاطيواقوتمهوءآ-امصبىاالجهاز

.لإنسانلينأ!!ولهيان.!كاذصثرءاأفهو:-ك!وهليهاطبوانات

!رور،نوردفبفىأن،.وصى،صلاء،ظرقالنفح!يةالناحيةق4واطيوان

مهوأرس-كا011أقدطبقات):نهابأفبسحايةنساالإاخةسالت!ويئ

بليهة-تهامأرواوة.:لبماةرراانوابوفبهانثمزكالتى؟4القدؤالفرا.!

..؟"-صبقلساا-درا)1(

؟5صاكدرسنة)3(
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طرآأنأىوأخيرآبعطا"!لا،وأانمفىيهملالنىالبا!انا&ةلحذا

مك!رآتةيمخماأبهأه!غرا)ذىالواممهالحهلهذاهوئهاوأحكةمها-طبمه

.()1("ظقيابرآ--ءد

وكل:ثلاثاذن،موصيسلاء"5ظرقالإؤمصاليةالنفمىطبقات!

.ؤالغرا-؟

الباطن.المقل-3

اراها.3-ادتل

-ؤاالضرطبقةوصتالأو"الطبقةبمى،2وءظءقلى"3ضابوفى

اد؟كلنة،-الباطناد!لطبقةوكل-الثافيةوبسى،البيورجية-ابذات

الإن!ان!ينمشرىالطبقاتءذهفأى.الوجدانالوا!ا!ةلفىبسمى

قدبهاوأ،اطيوانءقالإ.صانثهورقدبهاأتآضرتبيرأو-رواطيوان

.أالإسمانمنصسائسخام!يةوتتبر.اكطوررحثهقكتسبها

منالملايذفىاطيواناتمنماورثشاأى:البيورحية)الذات

،كالطعام-البدا":ةبهاطتجناظلباتاقفاحطذواأوص.إطضيةا2،لتين

أقوىودواتثاتناذواتبصأءطاطهاامعول!خ!ا-والسيطرة،نثى!والأ

وجدانيةالأكثرفىكامنةوكل.وش!واثةراؤلأنها،عةدلاادوامع

02(.(الأثل!ق

باقيةؤاللايمةدةليةحيوادواخغؤالنراان:ضولأنونسثطيبم)

وأغا.الجصمىفناكياواكمرق،والأظافر،ا!حيةكبقاءالنضمىكيالنا!ق

نحوا!لامةا)ضخستوجيه"ر،تفكيرةلاالمماللءسمةب!طادير،أجهزة؟ه

)،(.وحلبةببئةالق

019عى4وعةهعغلى)"(.،1عىلب!افىلشله)؟(

.17صالمهدوقس)3(
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افعاطسإلىالجوالالفوءيمفينغي!الناالىالأصليةؤالفراوأ

8الأعحارعلىنصمكى.أسلافنالىمةحيوافاتبالمجازومازلنا.إعلوت

2قوالعثربتا!رلكدىمازلنا.السقوطونخث!ى،إله!ون*لتعلق

1)1(.بةلملت

الحية،ورثااطيوانكاع!ورفناهاكلد،ؤمل!ةفوا"المواطفو)

ال!سعلينافيثقالهواطفأما،إلموساالحيةمن.خخلص!لكننا

،الىحوشومصارعةإةالظأيامو!ف!دءخاتنفحناا!مص"كاتوكا.ءكا

ف!ن.أسدوجهلوكانكانحيفايخ!بدوكالهاأإوجهنحبطكاتلأنها

لملىبهانصلكبالأن!نا،أفابةأياموتفدمناننفمناالمواطتكا!أدضا

.(31(المهدةقأوالمدولموا-اةمابل-اسمترار

3ؤالنراأو؟البيورجيةالذات!أن،ءوصى-لامة"بهسحءكاذا

"ناقالا!رمقةالىالص58برتوص،بمدالةاطيوانمنننصاال!ورئهاةد

:يقول؟منةال!أوالبامأنالهقلىعنفاذاواطيوان

ن!انال!فافةبهمتز-تااكديمقاطلميواقل511ذط!ءوالباطنالمةله)

.الأطقالمنداهؤالذىالتةعيرطريقةعلى؟ليبهأ-اق!بهرىوهوالأول

ومو.الأ!لامفىأو،الغافي،القطةوقتاعلواطرفىبو-ود.محنومخى

.اعلواطرأأ،،قهومماأةو!مالأ!فى

موفهوء،فوعىصلاء5بعقر.الذىا!واقالباطنالعقلهدا

الذىمونهأ)تتأ.ئدالأبحاثأنثوثهتف*،الباطنالضلى"كتاه

،وبمملفاصوالأعئجةلأ!قاويكوذ،والسياحميها!بف،ناءلمقافديترر

.،،إلإنسا!فيةعها()المخ!زمرسهوفدرسه.نكطاطهماأو.رقيم

4/.هـهسبق"-(المعدو)2(8"صالمصدرق!)9(

.ص\.؟.المعدرةس)،(؟"عيلب!اط!لتلى)،(
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ورثنا..ن!كأوو-داننا):فيةولالوج!انأواواىالعقلمنوأما

4اطيوانبينبينناومالاعجدثددفمه-تر4.1أىأ،تهذفىيه!عظ!ءةا!ييحة

.(1!(4واكقاة،!تعءظمألسنهو

وهى-،"ومىسلامه،مرضهاةكاالنةسطبقات!ء."ى

اراساشلوا6اءمة،أوال!اطنأمقلواابيولوجيةالذاتأوالنراؤ

--الو!دانأو

ان!اط.وءنيميزهلذىواتانةال!اظاصهووالوجدانألواهىاوالصقل

*ه-لاهيرىأ-4آهسفا2وأهـانال!سلوكقالهةلءذامخ!حمادرجةواكق

.،الآنالهلماءأن،مومى

نوبميدنناأونةوتمريةإؤسالإاةابشرإقىتالقديمابوانيستففون)

طأدواتأضهمفو5عو.علىالمقلأنوومرةون.ناتف!طيرفىالمنطقعن

.2((ةيشردأندون.و!وعقاةطراعلىيثبتقلاناءنداتغمكير

لحهلبافيميزكانوإن-الإنهانأن،ءوسى!صلاءة"يرىير"ذا

الأميةءن!غيرآصءاإلالاي!ملارجدانأنالا-الوجدانأواراممأ

!النصيب+الباطنقلوالهالغراؤتمثلبه!ما،الإنهانس!كاةوجيةبالنسبة

لى)أنغاأ؟ضاتءلضعدوءوآصرفاتهأوالإلسان."س!كتو-يهقالأهظم

كثير!العاطفيةالصفبةملىوإماالوجداقطقالمتعلىإمانحتمدسدبمخا

ينخ!خ،أنعبكا"نهالمضطقيكر.معينةبعقيدةإشمناأننلا-ظما

بصككةقنجراعنهايسمعأنيربقولابحبيبنهالر-لىث-ماق!كدثكا

.()3(6ياليدوابالحقا"ورالناس*تعلبئ"طومن،أغاأما

.-وفيقم111اصاءلاهوالباطنأمقلاأن:أتضاويرى

لأ3صوت!عتلى)9(

؟3صاباطنلةل)3(

2599.صنآ)!(فى

.51صعأ!هوثد)3(
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ان!5ابرواالممرفةعتل"والواسالمقللأنوذ!)والأذواقالأضلاق

ادركصامواطفوا...الهتيدةءقلفهوالباطنالمقلأما،وال!!وبة

.،9)(كشاطامثلهوا*ء!لاق

اخراؤاقإةثلهااهد؟"ااتاد!طفافىمضاووناتاساأن:ويرى

وعينا)ةذيئ5ثارآمنشىءعلىالإجماعيمكن:هناو.ق،اثاطناوالمقل

ذكاءقأ،ةثلمها؟دةدةا-ءةاةاتاقفيتلمةونو)ءخ!مال!فا؟تمن

شىءلى5تاقمايمكنلا:"ةاوءن،ثار.وآالو-دانأواهىالوالمقل

فإن،الةاصلحواأمننشاهدهوءاالتعاورلةظردةوطب!ا.القبيلءذامن

نةرادما-إ،فىلأفراداءةولفإنءوراوءلى.يمالةدءقرقىأاطديد

تفا،ا!شأةردا3ونهمنحيثانرداءقللأن،ا%ماعم8صافىءن!اأرقى

من!زءا3ونه-5ثءنالهتلءذادكنو،الو-دانأولواءىالحقلبا

يئلاذاا)باطنا"ةلوا،يزةأخرباؤاتأاأدرحةإلىلةشالجاعةعةولجموع

عايهماي!معبكلا)ظنف!ىءأنءب:ءناوهق.عاتهاولبهماؤتتأ

.سإلفا

الجاعة.8حااظقافىاء،قامقومب!انالإأنمرفناإذاةءمذاوإ-صح

فهيرا=تلةءر.ةصبو؟11)-افتتاأتنهرا5مند:ضاثأبضضحو

هذاقبنبوكا.!دثخةؤأ،ي!قد!اةةعاو!بس5:بوص)!ا!لوأ،يه!قد

ولداثموباعلىاافهةطةإن،أيضاابىءةءلىهـنطبقامردعلى

والأعرافهة؟م9فىا!!ف:8اطواجزتحطمالق)اثوراتقيتمثلانفجارا

..2"والضقاليدة

الناممهعايهبرمعماقاثدا:أولا)الىي!ةصردعوةذ!ىإمدويدمو

.183صللصدرقس()1

+9*-""6عامنلباطن&ةلافئ)3(

ادمها!ف!هـا-9،



-.؟3-

االدهقالمستو!ىإلىازولاهىالاجاعلهذاارسي!لأنوالمقائدا؟راءمن

يودى4االضةطءاى:ثانيا.المنطقم!نقالإءطءواشهمال

()1(+.بوصأ!أ

لأخلاقوا،يئالد:ساسيةهوأبصفةال!ثرققهناالناسمليهءهحوما

نهأاهتبارهلىذ!كهقاكدالىيدءوب!ذافهو.منهالنابمةوالت!اليد

ابوانمنالإنسانووغااشاؤالضرامنافالمؤالباطنالهقىي!ءاهنناتجع

أأشدإلىالدموةفينة،وعلب.الأولالإنسانبئقافةوامتزجت،التديم

تطفليلدىأعلبماليسو.اباطؤاؤوالعةلالغرإذائجخهالأ،ةمبررفيها

أترى:نا-!يةومن..نا!يةمنهذا،الجديدلىالاؤماسالواالمقل8أدمن

اطلاقإلىدهوة5ىوصال!يرلدالذىالضغطتحاىإلىدعوتهف!ن

،من!ابعةالناوالنقاليدوالأءلاقالأديانءنقيوددونواضباع!اؤ!نرا

،ءمةولمبرردليسوكبتهاات-يا.،ةسراولدؤالةراهذهكبتلأن

الظوربحبم،.قاعايياء!فا4ليباضياءأ5ىليدواكقالأ!لاقواالدبئمفان

..ذ،ىأجل.قؤالغراوصبسعد!ماالمحافماةشرقيمةلهافلش

الهربى:ال!المقإيموالفالتطورظرية

المربية.اءلادأبضمدارمهفىدر-تالتطورنظربةأنالغرببومن

حرمتلأءرةي،االمتهدةلولاياتواباورأءربفىلأ.لادبمفىأنمن؟رغم

حمرمفقد.صيحعلىأساسملىقائ!ةيخرأن!ات.أنبمدتدريسها

صرمكا..،ةر-و،ألحلامةبردءلىالىشظخمنترارةنياألماقيسهائدر

!ي!بحدوذ"ى؟291سنةبعد*يةالأ.رتكساسولا.،ئدريسهاق

،الناربخكتابأن:وبلاحظ..فسادالنطربةكلملنةدوتالتى،ن!ونوا،

تحدثدصر،ة"قاثالثا"صفالثانوبةالمدرسقيدوسالذى،ألطهلميى

.739صنبق!اا!در9()
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النىوهى،فيهلاضد)ذىااطق5ىنهابأشسبطررقةآلتطورظررءن

بأنيةضىالمةلأن:قةليدعباراتهءنو!ير.الصرالأصلوبءهتفق

الأ-ياءإلىننوحيرجعنة!ايرأ!وأن،بالاهقبأريرةالجدهىالنطربة!ذه

قولوهوبالمح!زةوقىل،الهلمعنقيعدا)فالآراءقبهلمنءواكلق8

ب!حدىبللإؤ!مان!صبءبر.نلأصياهائتوحبصددءذالشىو.مرفوش

لأوكاابدأانحاق!تائلارأىفيمهفاطياةعهلأوإلى،نيانالإإلىمرالأ

الأرفىءنتأصمأنها؟ا)قافلرأىاوفي%ع،اطةية،ءندبهتنههـأ!م!ياةا

!ءيننمهوصءدةدبراإمنلابدةشات2اءذ.وظطورة.مهصزةأىبدون

فىرسدببتال!ااءذفماهرثوركااك!ا؟كلر""نأ:صر!ا-...ةإناما

منةكبببدرجةتوظىإنمابل،ء-بذا5ليسوإيةءر8دوءناصش

سنةءنوادودانم!صفىبيع!اطا))تارنجناتتحاا+ت.!ةإقد،خ!مإلاه

.:التطو؟ظرةةءنال-ومنفيلمولان!ااؤو-دت7391صضةالى6499

إءنذللف!رفيحيرتالتىلدائلأ!!برمنكانلةد)اد!ابتتول

اطثمدذا5فل!وريةوكية،طيةااد؟ئناتةنتأءنالآ-اؤلصور511-أقدم

لاختلافوايئالتباتايلفىءلأرااتحددتو،سلأجتاوااح.ولأاءنئلالما1

.ونالريات؟!روأآراءءدة5:سا)خاسعالةرنواءلأقوفىرت،يهك!ا

اطلق،ظربةاإ-دإهماترفمتحار!نانأ-ا-؟تاناكلردتانء!ابرزت

.أ1(العضوىالتطور،إةإنظردةالثاو-"رت،طاص11

معنخثلفأن"او!ف،اظاصاظلقظربةءنادءخابوبضحدث

الحقولسادثالمقاالة-كرةهذ.تفترف!):فيتولاطرريث511لمحقأئق

كلوأن9،الآنو5الأزلكامنذتلمقا!كوناأنلو-طىاالعصورضلال

-لاملءدلىدفيورإتتأ..ىنولثالضاكيهفلبب!بخ!تار9()

أ!قىوزأوة-،399-فىمأ989ص..بماهإبرحببكاملى،لرج

لمبم.لنهء
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اخ؟ولأاعنوتةإةااءةهيزخامها-إتايةاابداءنذخاقلأحياءا"قهـوح

-أنواتحو..الأصفةغواماوةتفىكا،اتمتاعلليقةوأن،الأخرى

د:واهإلى--قدولاشر8لأاإلى،الىط!اظرةبات!:ئأف!رةهذه

إينبةرا46واالأق!ثا،منءلاقاتو-ودمنمابلا-ظ+نجسرولا،8أدأو

اطاق-ف؟رةقؤ!هوات!تلاف!كابئقيامنإ"يمامارغمثكاطاوأاطياةنواعأ

اطايةإدءء:رزلاتبةيرإتثاقيةاضباوأنيةا!وانواعلأادءررأن:اعلاص

،نم.ة!نومماالأرضطهقاتعلاهايها-نر!لمايرا)فوهذا.اليوم!ف

نهرتمماأن.ن.اتروصلةثارآمنار-وب،الص!ورت!ويهممادوأعةمن

ظهرءلية.؟شكانكلا!لميلةوربةإلا*ثللا-يةكاإخاتمناءوما

نخلفكا.شهالتىوا!ا.واناتاتاأنوخءنابعيدااطصىاقالأرض

من+ايوماالأرشي!*"ا-اأم!لتفحانقرءتثم،وتتثابهإلجنهافيما

.نواعوأ"لات

.قليعدنأءثدرن5كاارن6اا-رأوق،،-ورجءوفب،لوأمدحاو

بهطرتةفنادىأخاةتةاالمليةاطقا"قمعفصى!قهاطاصاعللقفكرة

الأراحءناطاايةالأأواعاختلاف-!ب13ةثأربم"الكوارث،

الأرض-نجتابوالاةقلاباتكانتال!وارثعن-إصثهعتتاإلىلمنعرضة

حية،ئنات:طهرثم.و.بات!توانءقعليمامايميماشح!لمكلآ%رحينمن

نأ،!وفبيه"أوضحوفد.لأ-والواالطروتتحصنمندماجدبدة

طبعاتحابمنتمدادهاباخامحوارثا.قسا!لمه!لماتاطياةموكب

اعلايقة+ةخاءبنهاكللى5فتر!د.رة،كارثةمشرةثضشا،نحوالأرض

ءالآنلي،015ءنإلىوءكا!لمتى،إةن!اعماءقغتلفةجديدةحليقةقيامثم

لمنهأعنةضلا.أواعلأاإفىاتراةةاعلاقاتو!ودقسرلاالفكرةوهذ.

.()؟أادكوارثهذ.!ثلحدوثإم!نم!أمملادللبم

.091عىلابقاس!را)9(
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مرفوضةأفءلىاطلق!اظاصدطربةءنال!تابخردثوء*ذا

التى،،رثالكوا،بنالرية،مكوفيه،،قولءن؟رةم!اديى،!ية))ةا!من

تتاءإلىلمنقرفعةالألواحهنادايئالأنواعاتتلافسإبؤبم

لآضرحينمنالأرف!فى!كدثنت؟.بات،والالةأا-!طوارثءنسا-اله

عندماجديدة-ةكائناتوظ!ر،ونبات!توانءإب!اءنءاة!"ى

التدديلءتامنبارفماظلقظرثةادكضابيرةفى.الأءوال.تت!ن

بةالةراءلاذأتو-ودءةصرلان!اأ4جمي!ت-?لمةولاد*وندةلدىا-

توحد!تهذا،كطوراقولاأنوثف!،دا.ليعاء12ولايوءد،أواعلأاين

أ!راهوما،اعلاساطلمق"ةطرفتكاوإذاالآن!ىء:أةسةأدله4له5

بةالقراءلاقةوو!ود)ا-؟هئاتخنتت!لا.دلتدمن،-،موة5إلم!ا5

نفترفىا)تالتورنظريةيةدم"عةابةإن.د)-لبماطثةموأ،!ه!ا

فيلماسابقةأدواعءننثأتؤاهاالتىواطيو)نات:اتاأ؟واعأن

ءذ.وأن،إطياةمظاهرصوفىالرعيبفىءن!اأب!طكالتور2الط

الأصاءؤتدوه!ذاأة-طأشاعمنادورهاأشمأتطةا)د-الأنواع

أوليةأحياءءنا،نا.ؤءاكهير!دإلى!:4،بداهأ-ولإلى15ء

..بلزيما"طب!ب

زثادةقهوبلبتاثاليمى2لأيوادء!أن:الىأى"ذايه!هنو

التطوريةءس.كاواحدوةتقتطهرك!الملهروفة.واعلأاوأنص!ىضرة

التغيروهذأ،ووظائف!اؤ!ب!او4اطهكائنات11ثهكلقئمدا-ئهبربوجود

ثار.آتترأبمالماصرأسانلل!لاثط!رممالدرء4اطفي.)بااأةقوني!إكى

الى!ودى!ةيرةضكلأ%تلافاتفىويمجمموالأ!قابكلنةلأزاءرورهلى

عددها.يرادةوزدةالجدثةواعلأاوءث

ا)مصرقأةاصا؟ولاالهءكرةأنماكلهذ.التطوربةنلرءتاب!يةدم

لتائحهفىواو!الملاءأنإلاالتطوراةوواهدلمنناأءنوباوءم!-!طدثث
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ئيسي!الىبالأدةأعا.ماوعرفىال!ةاب.يةالهعلرتسندماديةوثموإهدمةأ

وأهتبهااطفرباتمن.المسفدةالصواهدأولافمرفىالظورممطربةمحةعلى

ل!3واكوسطةواطا!قاتاطيةال!ئناتتصنيفمنالم!ص!تمدةالثواهد

لثبرة-ابهطا.لوالتأ!:هدالثوامنالصنفا"تءنمه*ثناءأق

ول!قيا)!اكطورةبهرةيو-ىقىالىقتدرجمنفروعهاير!تضلملومااط!ياة

نأولاشهءششكةأصولإلىفصيثهقصوالأجناسالأنواعباندساب

لاختلافانحتلفينص!نرفقا؟!نا-يرضعلو-ثدلوابراخبرهوابةلمسالاا1هذ

عناعلاصاعللقتكرة!مجزبينماواحدةءوء،قوالأ-لحاكانكالإأ

اخباناثوااطيواناتتصففءلىؤتبوةد.لذأدمة.ول!سيرإءاد

ء*تفتدانش!قدطائفةإلىطائفة!نافإسلافىفراظتكتشاتا

الحلماءساهدتالمت!رابحثوااكواصثهالدراساتأنإلا،بهكاإةالقرا

اماصر،واالمتةر!4الأحياءمر؟!مومةالام!واتنلاإمضصدعلى

على-وطقو،أفباث-رةقتدياالقالطانةةصمفاتبينؤيمبهافىتيح

ء،(19ءاكوسطةااطلقات،اصملآحياءامنالمجهوء4هذه

عن.بةا)ممتاأ.خاء،الوصط!اطاتات"ةممرةناذثتأنعبقوةد

."خاك9!عاءظير.النطووظربةبه،

ا&ة!دة-الثواءدوهو:لأد)امنآترءخفعنالكتابوبت!دث

،مدىعلىا)ثواهددلت-هـذ.فقد).ا،قارنجا"ثصواالمام71!ر؟يبءن

اعلطةأنكا،فالهطجمكلاطفىابزةارياتبهفتتعئمااتانقارابينالتثابه

والجهازاطصاق511!بمفالج!از.الفقارياتفىواحدةالجحملبناءالحامة

يه-الهشا"ذابر!فررىو.لو-طافىعيةلم!اإتتأةواابىخيةالنا-"قلدورىا

علب!ولأنفىا!اةهارابر4حماو"،الأطرافادمما"لاتالحصك!بإلى

لأ.59!صةى!ادرالم!)9(
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5،الثدبياتإلى4الأعامناطمفى،-برجالذىاخاهلىتحتوىمطمية

قىةوىهليةدمو،كراتتلاياملىيح!تزىحيثالدمقالفتارياتبهتتمماو

اا&تدةهدالةووهوا-آخرصنفعنالكتابيت!دثو.بينلهيمو-لوا

صلافلأاذئفهابوظاومفىكاتمضاءأقلةخثء)،)!تلأ-ةثؤلأابيمآ!رامن

إليهاءفىجةطفىتمدلمررةالجدةاطروفلأن،لصءتظأووزالتء،!ةد

ذبل.تجاياوتمثلانالإةقا)فابيةالظميةوالفقرات،الدودية1.1"بىة

الإنسانفىضاعسةاط.يرانقنا.يةوكلالأذنفركضهلاتالتىواله.قدبم

اطديث.

اءضبارمهاابحقاشاالأمثلة.ق!ضرهناكو):ا-،كتابايقولثم

كيبولقراالا.عضاءمتحفااخباتاتوااتااطيراءنوةيرهالإإصان%-م

أع!ةذاتنولأاشباةشإلاءتبولااتف!ميرلو!ودها%رتلاالقؤيةالأ

ةأ!.-تاي!-اإاطاجةتداماإلىالضطورأدىثماله-دي!4حهاءللاه

.()1(ونايفةبلا

شا4الةءقا،-تهدة-دءوااثاهوو:آصر!نفءقيت!دثو

مهاةيازت11ا،يراطبينبهشاةاك3ةعاء4!هتة؟اتاطيوابن"ف-ولواله-"

--هتالذى1)أشريك!ىا+:اة،حدثىتثابهاافتافة،لمملياتاطيوية

.إله-4الإشارة

ولرةيم.را؟"يئا)ةط".نات،دةهداثوااادءتابمنبةحدثثم

.!:(قرلهحدءلى)ئيب"الىلأدلةاهذه3رذبهدا-؟تبا

و-دلااطيةئناتا-؟ادرا-4منءسفدةصقائقبقةالا1)شواهد)

ءلهاالمو،بهوطاتطوراهذاءاأ:التطورقبالاء!تادإلاءولءةةت،ير121

!حوإلىى؟غاإهداءاإ!ندور-ذأءالأتةةد!حدو.،ءلىمدتيعهاالق

.02.صا-درانةس)1(
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ةبتانلطرههاأصدوثالتطورقةطرثلثسحةلمفةتياتدطرو،ةدثد5فروش

،دارونلسآخصار،الئا؟يةأ-سوو-ع،لاءارك"الىءخهـمالأولىاتفب

.()ا"حدوثهطربقةتفسيرفىيختافانالك!مابا)ظوريؤءقوكاما

ثةالورافى،ءخدل"ورأىا)طنةرةفى8فر!دى،رأىءنوقيحدت

نة:متحاوةوىللاثحصيلةهوا؟دةدة؟واعلأاأثوءأنذ"ىإهرريرىفى

رأينا)ادممتاببهولثج.ثةراوالو،ا)طبيهىوالانتضاب،ا)طفرةوص

تاونا)ةطورانملى.ا؟دللاتة:ل!!مورةماددالها)ممصا!قةا/فةراتق

الانضخاب9أا)طفرةإوا-طةانظورتمو-واءاباةقوايينءتأساصى

لمنوعوتتطورذخيرولأصياءاأن:فالواةح"ء"ءنا)-ابيمررالاإأوىالط--

الإنسانت!اربنأولاشصك...بمةءتث!اعواءللهدة?تد-"اءل!بة

ذويادلل!-صفوابوانالتصاتمن=دةدة-لالات!إ؟ةقالوةقة

.9()3بةالتبرواةعءنالتطورءدوثإء؟نوءو،اكعاوراأدا"إلى

هلىفيطبقنهأ:ويؤصدبراالأصاهءلىا)ةطورادءتابطبقو

:لفيتوضاةأ-انأل!ا

إفانءنصثيرأفيتلفاليومالإأصانأنءلىدةءدأد،وهناكإ

الىسنانهوأ4وجماشيما)ةدالإأصانكليىايةاطترإهـاا)بةآثيرو،3!لأ!ا

منذكيف!مأنولاث!ح،ا)ملإالقردةباالى-4،ةروأ!ولءنآصا-لنهأ

،قرداكانالإأسانأنتقفىهقممانءن1)ضطور،بنطرطئ!داتترنها

ظهرتوا!دة!ولأإلىعيحاؤتدوا)ةردةنصانالإك:دةالأنلأ-حروا

خ!ابةفىالحلياالهردةوففت.ص؟هددةات!اهاثفىنطورتواباةصرتذ

ثلهبك!يث-آخراتجا.فىاطدثالإن!انوجا،الات!اءاتهذه.أءد

.-يفاو-وعقلاءصماالجيةكارةات11أرقى

.921صالمحدرنةس)2(.303صا-دوانةس9()
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وليا!لقردةإمضمعةدنثمأأصانالإأن"لىتج!هعدي!دة80أدوءتاك

.لؤدى9لقردةوالإزصانءنكلقا؟-م!ا"توفا)ن:فهاءمثتركأمهلمن

وا!د.-دببخ

،"ورمة!ائلفىوث-ثا!هان،لأمراف!افيةسبةي!!اروهرضهانوهما

.زةلأ-3واءفما+الاهيحيةالتشراعهفاتوا-يب)ثو-تباراتوا

اةائمااوتعءفى-صفاتءنالإأصانبهثةمزماإنالقولحن؟و

)"ت-نيبياا،خ-جموك!بر،اطمهمءلىاشهراوة،لأفاطحوار-،

ق،ه"و-ودة)!ناتوءدريم-طور!،-اوإبالإز-انخا!4-ةات

حبيرااتفاقلااإلىةرلإشااتصص-؟،لأ-رىاتياالةدءنهاةيرو،ةالقرد

.)؟((ءبئةفىاا؟فيتةوارلأطاقإثدثهاتواأ-انالإبين

:ةقيولطياةاصهلأن5ص!ابا)دثوي!ت

وءلى!الناذهانألى5ئماداؤت-4ترفىالأشباء!ولأءنادؤال)

أ!ياهءننفأتا)ءومأ!ياءأنءلمهاطياةءداء!ينالتامالاقاقمنفمالى0

ءاط"ؤاللا?اوالأولىاط-اةأثأةأنإلا.ور8اظاق--ةضاأخرى

نثصأتاطياةةأنبالاشلقادضا)05وقضع،الآراء!ولهاتمددتوإلفموف!

وهو..كان!13يدركأنالإمضرىالهقللاد-ةطتلحبممجزةلأرضااب.ومن

لأد-كارواالآراءءضوة؟يلى.ته-يرهاوليحاولال!-ية،رأىلارة!دى

.3((!مامالاهمنثص"ماتائاالتى

)تودةاأةولاثل،الحياةلأولىاة"لمصأحولاوله،الآراءإمفىيرض.و

نيا.ذاانولدلأرف!اادءومنتولداءالأصبأن:وءوأ.قااك

.592-998ص-المصدزنةس(9)

.212س-أ-دراكاة2!)
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كوبهه"قهبطتابةأن:وطوا."صياةفىالكوبالأعروالقول

.إصياةصاطةسبحتوأرنهاشهدأتأنبحدالأرفميةالكرةالىاض

-عودتالتىةلهثاتالبروأن:ورزوا.الحياة-الأرضىبالأ!ل!هوالةول

ذهصةالآرضموادمنون!ونتالأرفىع!ظهرتابةا!ادةفيها

"هينة.طبيميةقوىثيرتأوقيتمعقدةكيميائيةقاعلات

ي!ابملماطياة!لىأبازاءللأرا،مرضهقال!نابأن:ويلاحظ

.مجز.إلهىتلمققءنطرلأرضاعلىنثمأتاطياةةأناةولاالا

التطورظرت،والاصلام

إتف!احمنبدلا،ا)ةطو!ظرثةمنلإ-كرماهـوةفإياندأتأنقيل

هامة.ءقائقثلاث

ق!.ثا)5قءإي!االمهة!دالمثرص،)خصوصباتتطقو:لأولىااطقيقة

،!روزلاوءكأ15ظاهر!نالنصوصهء-تصرفبجوزوءش.الد!بة

إصة،ثهوت!ادرجة-5ثمنتنة-م511-ثنةءيةالثس&!هوصإن:اقول

.والآحاد،ورات2إثوا،ؤاتاةوااومط:أة-امئة"لاالىرفيما-قي

،تواثاثةة"ثة!طىؤالوالآن،لمثيورواؤإتوااءو)ءقاءدقاإهضبروا

فلا-ةطىدلآطاماوأ،اظنواالةيمن!نر-،دوص"ررنة؟)طصأا-"طىةوالثأر

بدليلإلألانبه!بإمقائدالأن.ا!قائدقبتبرلاوإذاالنبوتقظناإلا

نإ:فةولولموروا،ثؤاكواإلىلنحدو،أةةلاءنوأادةلءنة!امى

المواؤاةصوا.ا"ئاماهوظاهروءخه،ئالمهءتينءومامف،ءثط*

بذاو.فيا)!-"تطىا)مقلىالدليلمعه!ادملاقيقالمها!!هينالمثأورأو

م،إذاإلالمهتأو!وزفلاءضهماالمعنىالظاءروأءا،بحالتأويلهلايجهوز

.)؟"اطاه!اءذاخلاتءلىثقطءقلىدليل

سحد---أفقهأ-ولفىلت!ةبحاكق!نوضبمعلىأن!عضرحظرأ)؟(
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أؤمضواكان)ننهأيةورالمحهقالمث!ريحةإمىااةهيناانصا-عانئم)

ممناهيبق!تأوورود.وإءرأت!ناناهوب!هودهورةرقااة-داجم!ب

إلىوصرنهتأو،بهيجوزولاالإسلاىيئادن5اعلروجأىا)ءةريو!ب

القاطما)هقلىليللداشهثىءضفياةولاوثلاةأاي!تللاءواذترآمهئ

بمهلمنا.وودهبورالضمهدبقايضأفيهبمثكوراكاقوان.ورلهلأج!:اج!ى

وصعرفهنأوثلهيجوزولاوة-تا!لالا"دممناه-بمذيبأوروده؟كارةإو

اؤصواكاناننهالممنىأهرالطاالتمىوحمزا!!واقاصي!آءرقءهإلى

.منا،ثءتتبأوورودهوإفكارالمتبادكأب!هناهوإورود.قالهصديرب

ءملىددلةامإذاإلاوةدقأصك!وزولافياأكةرا!طونتأوبرلإدون

!ءقالىإءسفوثؤولئي4ءثءت،در01إتامتاهماةناؤفىعلىيردلتاطع

نجهوبينهاكوفيقإصحصر.ثالاءظلصه"يلءلىإخبادراء"تاهكأير

المتواؤحمممه-اءثاوركانوان"اةاطلحابلىالم!الدليل4ءليءادل

)دكفروجبلاءهناه!-ممذيبأوورودهإفممارأنإلاالمعنى))!اهر

.(؟(والفسقاصلإلاةل

مة!طإن:.!ولوميةالإ-لاا:س-ءةاقاصهدب!تنهإقو:ةية)ةاااطةيةة

!د.!قمءاة!رلم!2إلىابثراهداقي-و5،ويةااعازاكرو-االهـردمة

ذاتهفىبالثهالاءةءادمنءإي!ميربوءا،بر!مءلاه+ام4:انإ-وأءرام

اهـ"ضاإص!3نكلوءإي!م!ربءاو،لدتلميةائدةا511ءق!ىذالىوءافوصةا

ا-باتالو.ن-ذإىإلىةاوءواردهونلالا-5فىأا)ماعوءإبمبب!بوما

2-،،3،ص\=913-24؟عر-أت:(زاقمحرفيء-+ود!اوبئت

.آولاد.وبهجءلى-دبه"4-

ة5"ث!ر"و-5الاءلا.!ة،نأادحصقة-فىأطبهـيةألر-(؟)9(

إ-:هـ-11!فةةطبح-5"3-،28صرا؟صعراتدكلأ-صين-الهاهدية

.إقرقةرندكلأ-ق

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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!دة!ليافرتمنولهس.وا،-رةدالداقا!شراءالءإيهابضوةت"ى

ظدمةهـتلاأوجم!ذ!منلشىءتهرضىقدو)-كماأد"وفي،الم!م

فهلدال!س4ءةحدفيااكانذاثمنشىءن5تحد.تةإذافقطمقا-دءا.

.تااترايضاحءلى!"تالا-تا!ل!

الما-يهيةانينوااةا.قالإيمصلام.ونفبا-انتإقو:)!ثةةا11اطب!ةةو

هتهقةلأشاهراموةفو.الم511قدثطوااهادءتتودثاقابلأعصباوا

وت!هوربذات!ازةءؤولهصتعاديةالأ-"أب"-ذهأنفىماخمى118!أ

اط!يدية،ارسالة40!ةاررقالأشطءره.ذهب،ابساةتدىحسين،

الههسفىإ-اديينامناؤصمة--لائمإطرهـقة،ا&دبةاطمهـونهو

اطدبث.

ذ؟ويئقوضعا-ءوناخلقالذىالثهأن:ا)-!وبرءذاىوةحر

فىقمالىدتهط-رتأ!نوةوا-باةاأالهوا!؟لماءآصويروال!"ةات"ذه

عةدها.اطوادثهت5إءداث

3رالى)اذءنالا!!قيءاد.،.!قالابواسطةواناطحدوثمثلاصمل

كلءلىئحصوصزمنعصورمع،دثهىبو-ائطالا!ةىفىو!تميتهالا"شى

والثهعاديةادضةهلأأظرق4-بابالاهـذهحنو)ات*وبتيناءذيئمين

نيز،واوا)ةالاء-بابنلامحبدوناطوادث-باءاءداثءلى!مادستالىو.4ب-ا

و-دوئها.اخوفياظر،مجونالذىءنالزذلاىورصبفونو

إيقءلمماواأغم"وسبابالاهغا)ت4يسيتع!صبونا،لناس!ءلذى11و

نأ:وهوواصاةرأبينهماأنمع.اك!وروصهموبةالهءليئالا-ب-اله

التصوربة-"وءاأ.اله.لىالةخاقشالىوجود.ةرفىؤدىايمقلىإ-ةحيلا

وص.بمةلمهنإم!ءدمنمنىلاالشىهتصورإ،و-5لا"ن،ذ!فيلات-فهى

نحال!ةلأن،ذهىقة"شإبا)ذى"ووالنىالناسءادةأنالا.مى؟هاق
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"-رأنافهبريىعندما.نادوةطلاتفىإلالازررثاحوليةاالقوا.نن

لأ-خةأهلةولمهشوأ؟س.نبياءالأءقشىبر-ا؟!!مدةواد!الهشر

لأث.إءار-ودظرف"والذىرماناروموعدم،لأصصباباءلمفكان)ل!

افهنأ.قغملى،دءقوطاثصواا-"-الةممصيههاصثيرا!ادةا!ترقأن

-اءةأوح،"!زةلا-قا.إلاذداىلاثفلانهأإلالم!ة51اترقءلى؟در

.ؤ!تالأ-هـابأنولونةالإ-لإ.يينافلا-فةوالمه-مرلةودممن

.،\زلات

ال!وصلدتلقةا)ثلاثاطقا:ق-ءذهءنثاطدءنةرءتاأن51!

لاسهباتمن-بابلأابه-؟نو،الثرد+4مهدبمقاو،يلماوتأ"؟ن!وا)ثرء--

خطاقات5في"لم!اأقاطةاذه5ءقنرثظأنبهد:أؤولوءدمهشرا)تأفى

؟قاطق13نتاةثو،قاه!لارواالهثو.ايةطرةمنالإ-لامصوقفءنلفة-دث

فيمز،،ءخالأددلى5"مادأسب!تأنهـهد،اكظريةفىأساصيةلاث

بكهفألمشوءاهوا"الماتفوعاتحدوثقطرأن:أولاوص،هيكل،و

الأرفى.اهناصرقاوة-؟وت،أ-زاءالأثيرءق-عونا&دبمأن

الأضبرهذاوأضذ،إلازمالبرو-و،الأولوادكون،لأءادنوىذى

دة"ا)نباالتنوطتءقادكزةهذ.ياخءىبةاتطرابءوقيوالديرلمترقى

.خاأنقدبقنف،كا،ون،داركانوانةالةظرفينلةواطبقايةواطليوا

وصكل،فيمز،ءثالوأ.لأ!ياءاإلاعلىتةاهوالاراللثوءاينةواطبقلم

.والجاداتالأ!ا،علىالمذءبوطب-واتوس!واالذيئ!

يةاءبوأطهون-303-599ص:؟اءبار-ا،نظرأ)9(

لئوليقءطب!-الج!رأهخ!ىحين-!96صالإءم!لةا؟دلهاطة

!،.،طبع06-صيغزالىلور-فةلت13وأنطرء-39صنةبكر

ا؟د"مةاهجعنإحمشفوأظر؟ا!صريهوأخواطاببا:(مهفىتقة

-ألنطرا&ودبةادحمنبأرندابئندسفةكنمابتمنرضهلابنالأائدفىضا
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أن!ا.نهعلىا!تردالينوبهء،المشاب!،وتدل-يىانالإنمانأن:نياوثا

.الةرد!شاتطورالإأ-انأنوأءد،واصهلا

المادةاهرفاوق5ظواهرإلاماهماؤصانلإاوءةلاطياةأن:وثاكا

الدرجةفىةرقو5ان!-اواطهوانالإنسانتل5بينوالزقونةاءلإن!ا

.النوع-لاق

ألةثوء"ول5ئتاتاد؟قاتوماتا!دوثطريقكلولاءولىاالتة!ا"ا!

اشاورة3المثأوترةاكواالإءلاقيء،الثرأمهوءرإن:*ول؟اظاقما

،اكلنوعاتاننوحيقطروأأعللق-ءنء-ةدثافلمخةادالإهفىءليهاثه!ءد

.2اال!ثرمقاصهدءنلرسذلم!لا!ن

واتا)-5تلمقالثهأن:ما-واهةالإ-لاءبمةالثس.!وءرمنوورد

"لصلا!ياماءذ.مةدارا&لمونقاختافوقد.رامأ-تةفىفى،والا+ر

عمت"،)فيأ--ونهدارة4نأأمعصخة)فأهردامةالإومأنآأ..مناياأمثل

قكا،ذإى!اقأنءلةادرالثهبأنثؤمتوناطلافءذامعواكاأآ

تحالى+الثهبعل!اط-كةإ.مماكانأيام-تةقالاو-!!ه.طظ-

طء511الىا-ةوىنهوأسواتسصحخلقالثهأن:إضاأاةرآنافىوورد

-دخاناوص

ذلأىءيرإلىلهاتق!ماةةنقارنتاكاوالاهرضاتاسصوأنأ:إفهاأوورد

.ف511المتبنةيرةاة!وعىا.من

ق5ولا،اصديماءققخدثلمإشمورةواةإةوا.ابمةا!سوؤصرص

اثس.ان5الا!رضلأت!ااءقيمب"ولامت،الشصيرطونكيف،

فروفىمن؟شأليسذل!ن5ا&اديرناالثوذونهـ4تحدثوما

وفروفى،9ءذمنضىءءنتتصدثأامثريمةاةتكاوإذا.تخميناتأو

برطونوقدبهولون!سماظقهائهالىالثهةص!ونأنفيجوز.فأنيةالمادثين
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كالاكىإلتمصيلبمتقدواأنلهم!وزالونوا.أحرىبطربقةتلق!ا

-5جداي!ا!يلعليهبةوموعندما،؟طعضلىدليلمليهم3اذااداديرنبه

نأب!حمدواأنبسرطذ!ءلىيصامدمااكلمهدمينأ-لىينامأة،1قالضاظر

ظةياأينةوالى1155وتوتكوخهافىوصارتادادةظقانىهواو

بةأصبابمادعنتعبرةلينالقواهذهأناعةتدبدذ!المسلملى5وصواء.أفه

.الممتز؟ر-ولؤةكاءؤالا!سبابأناءنةدأم-الشةأهل،قولكا

واطهوانوالفباتامادنامنكللأخاقالثهأن?!ت!دأنعملمفى!وزو

.ءي!.نوامنه-تتدرواءد!لأءن-اتهاالثهنأيهضقدوأ،ءعتةلا!لضا

أنصالفرضينءمهاراعلىوحفلمةيةأباعادبةشاأميساكواءذهت5كاسواء

إذاإلالنثوءباااتوللالا!روزلكنتالىالثهةدرةإتختدا-ليمن!

هرهافاوان5اةمهوصافيهسنأزلاءوف!يرلمئذ،طععقلىدالءلمه،ةام

بحد.يرقململأ!قاطعالدايلدكن

عرالمخاقبثأنالإ-لا.يةأاضرثهةاقللمتحدةؤةلدواالنعهوص

.ماءءقبةداوخاقص.!:ىءصلماءمنجعلالثهأنءثلالأرض

أ-ا!ىعلى!فمرأن!قاك*ثةالنع!وصهذه.الأرضقاكوابويث

.الةخوءاعماسع!!نسرأني!كنو،اطاصالحلق

ثنين،اصزوجينءنخلقالثهأن:ثلأترىدصومماءتاكولكن

اروجينخلقنهوأ.!ط!االأزواجخلقنهوأأزواحاالأنماممن!اقوأنه

هذ..اثنينزو-ينافراثكلمنالأرضفىجملوأنهوالألثى3رالذ

اعلاقبطرةقا)هالمأفىاعأوءرر.مالىالثهأنعلىظاهرهايدلالنصوص

العنىات5يعتقدواأنالمسلينهلىويجب،تم!لىأوفدوجهملىاعلاص

اةاطحا):لادوهذا.ةطىعقلىيىبداعلاهراهذايارضلمطالمااللاهر

.ا،ن!شثةملم

نأنمدولاالذثوءعلبهمكلةفىالنثهوئيونكرهاذثافا8لأدالأن
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قإا.ؤو،ئراةطور.قائن4ادعلىدىومنذ!ينضعو.فروضات!ون

..هناكفليراجع.ا)تطورظر،،ليقيمة

!لمقإثأندروةقد،نسانال!فىاقتتحاقلأكأوكل:ائا؟يةاا:ظةوا

.ق-اقة"وأعأين.نتلمقهدأ!،الىافهأنترةللتواالنصوصمنالإفان

-ا!الو.ق.-ةونحمأوهقطينمن-لالهوءقلازبطينو.قؤاب

و-لمقوا-دةمرنة.قش1،اتلمقالثهوأنءاءن4تاقنهأووردكالف!ار

.أ-اءو؟ةكلرآر؟لانهماكلبثووجمازمغا

"-ةقلانوطالإفانضاق-مالىافهأنءلىظاهرءايدلاخهوصاءذه

.بذ!يرتقدونوللىلمون"فثو+لايطربق

هذ.لو.%ب!زالمثوءالى5قيئدليلإلىالمثو"ييناو!ولفىضناولو

-طصإثوءا،:بادةةهثنأكاد-"لاهعزءوو!كنلم!اوثتأوأك!موس

لى5ةءاد-.ابأوء!-تحالىفهاا-لمةأنينةواصس!بيسيرنه!أتلتد55أن

بغلمالدا.ليهذاوا-ءق.لةالممشرأىءلى-فقةأو،ادةةأهلرأى

فروف!.-:قلاتلمقاألجسالإفالىأنعلىانشوئتيناأدلهةص.به!د

كو.ألاكلنية

قرمونولا،اضصوصابطواهرخمس!ونعندماءوابعلىولأ-لمون

ةوىاعكإلا3وهايترأنلهمليسوظنيةأد؟طرءتهاإذاالطواهرا"ذه

قطى.ءقلىدليل؟قبمثل

نأتةفيو،ةرضن!اأ:اتماوراية.طرةبةمنكأحدفىبينتوفد

نهالأطفةب!ا؟:ه-؟ونءأماةرف!ون!ابأيمترفوندبينالماالتطووةينغلاة

ذم!يرة!ونو!،،5-زةاكوطتوحدوثاعللقلتةسوارحيدالبدبل

تا.بارفضا

حئ!تبدليللأخماووأظريةثبوتءدمبأنالقولفىستطيعهناومن
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ال!!انبأننقولأنعليااللائقيخرءىءملاظنانبةصإلىاالتو!يا

علىاعتمادااقردأءقتطورالإأ-انأنأو،واحدأ!لمنهاوالترد

حظ،ذإثإكلا.ؤدىاظاهرةاا)شاب!،ءذهلأن.بهيهماالظاهرةالشابهـتم

ءوزولاولا-لم-ةةطاظقاءو-بهةالمشاءذ.قحطيهأنيمكنماوكل

تاطح.هةلىلبلورإلالأهكأاطاهرةالأثأورةأوؤةللتواالنصوصيؤولأن

ل-أفىاةردواورانالإباشتراكاظناب"طىإشابمةا،!اةولاأنعلى

الإأصانأنأ-اسلى05ةطر،.اةرداءقميظورالإأ-انأنأو،واحد

اطتولااطلق-دآشا-عإ؟ني،ا:وناأنإلاا!ورهافىتشابهاوإنوالقرد

د:دهب.ؤي!مماقىوةشاهقايةوافيةدالياةاحيتينامن-زاطبولدأصانالإق!ن

در-ةلىإ!لبريم01ةد40يمةاو.طوهـلامضازفص،العبزحالةتستمرو

ق."أ-اه!ولا!فب!-ردنهنجاا)قردبولافكاءوالذالةوةمنعظيمة

-روأيزاللاوهوكاملااء!ادآية-"ءلىدتءدأنيصضإحو،رمايثه

اةرقااز5إ؟خ!هاو-دلماواحد!لأمنوالةردانالإأ؟نف!.ا!غير

الإ؟-انإينرق"ةاو-ودهرزإلىدىأالذىاسبباعنلندصاهوهتاالكبير

مما-وابءلميهأ.سا&شالهداان3واحدأ!لممماأنمنمبارةوالترد

يسةطه.والنشرفيينةولبو!ن

أ-انهالإوءةلاط:اةأنإسثو"811ولة.تحاقو!:اثا)ةةاوالنةطة

أ-رممهاحية0ومن،نا-يةءنو-ئاعلاخهاالمادةظواءرءنظواهرإلاليسا

الدرجةفىإلامنهقيلمفولا،اطيوانلمةلامتدادالإأساقالمقلأن

ألتفيإ-إيناا،خ!كاهيناء!نوردأنءبالأمرقنبماتأنوقبل.ققط

لإأ-ا)نيةوا،ااط:وااةةصاإفيرقاةاوإ:أن.ن!حيةءقوالهةلاينفسمادبة

:أ-رىنا!ةمن

دتوءها،"اتةاففةور:ننزافل!اوالعةلانةساماديةناحيةمامنفأ

3ونها-:ث.قالإفصاب"النةصحقيقةقالإ-لابونالفلاسفةومعم

!د11،الةعر-51



32*--

مدىوما.الجسمهذافاطبيحةجطكاتوإذا.مجرداجوهرآأوجما

!.التدبيرتطق،لج!ممنتملقممعفةجوهرا!كاوإذا.؟بالبدنصلته

افرتجييناكمةاختلنتق!وبا؟!ه):فقالالمقا!دشرحصما-بذ!/ي!

ا"واء.وةيلاهـوسادصبر"فىالار!لنارصفقيل.النةسحقيقةفى

.اةفهبواالثأوةأىو)اتابةبةافىوبهةالأرا.هناصروضيل.الماءوقيل

اطاص.صىاجهث!صكلنةسوفيل.الدموة!يلبعةالأرالأخلاطو!ك

لأ-ايةاا+لأ-زان!اأهلىإة!يناءقوء!ثير.القلبقجزألاقيجزءوقيل

اله!يىكلهـذاكل،كمنصادهذاوكان.آ-رهإلىالحمرأولءق،الباقية

لى5وبمأور!.به!اسرسأننهاثهأءنالتىأىوسةالمح!والبنيةالمحوس

نوراقعلو!خة-فلأعضاهابئولدمت"الذىيرصمهيةبالنحالفجصمأنها

م-لةافىاراةادورلوا!درلواماءنياصيهارةساعضاءلأاهراجوقزذداتهألذص

إلىمن!اة:قالهواحيو-لأعضاءاقالةاؤه.فىلالاولالتبإلي،/لايتطرق

سارتةقاةلمتافىنةءخ!ولمايفةأ%سام!!هاوقيل:"وتلأرواحاأعا

دافذةالد.،عفىمت!ونةأوبةالظرالحروقأى!ناشرااطرتقمنالأمضاء

أهلالفلاصفة.قادةة!نواتيار.البدنبم،إلىءنهإتةالنالأعصاباق

والعهسفبيراكدتعلقلبدنبامتحاقتهذافىمجرد!وهر!هاأالإس!م

-وفهقا!ت!وناالةلبىاروح.نالمفكاصونكرهماذو5أولادمتعلقة

نجيفيدايبدنجميعفىتسرىب!اقوةويهيد.اط.يئوالغذاءحمف!ارمنالأيسر

.()1(!ووةاتاث!وى.قفمهثتمبهاقوةعضوكل

ليانقنت!قلموفلاسفتهالإسلاممق!صعه"أن:بتبينءكذا

جوهرالنفسأنحدهماأأساسيينانب!أهينقاضتلافمويتبلىرالنفسحقيقة

طببعةتحديدفىا!لاف5لى،جسمالنفسأنوالآخرابىميةعقمجرد

يوردالمقا!دئبىحطحبفان:هذاوفوق"لبدفيعلاةضهوقالج!م

23-22.3--صكفنازافىادين-ء!ددءم3فىاقاصضرح()لأ
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أتهالمناق!ثمةهذ..قوبؤخذاالمفصبجميةالقالمطينأ،ل!أ-دلى5حناذممة

اقانلونابهايصتدلأنب!ممن!لنفسجىقيعلىظاهرماددلالقالتصوص

المم!نمنتبأ:القولباه؟نالمناقشةهذهمنوننهرج.الفذىبت!رد

.النصوص"ذهقا!ارةينالأءددليللاإنه:يةال-أن

أنهاملىتدل،والتاعتابامناطاهرةاالةصوصابمالى):يةول

قالناركالدتوللأجساماءنخواعىءوبماوتممفنالب!راببهدتهقى

جوفقوأرنومنفىلدقتاقوءون!الجنازةا-ولرفلترةوكاءليهاوعرضهكا.

افيلقعلى،رنهاو3ولاتأوااحنمالخقولا.ذ!وأمثالخضرطيور4

البدنخ!ايرف!5مجردأنمن!آصازالضتوسبتبرداقاهبوناحهات!روأوءت

.(1)(لاىذهدية

ليلالدمنلأخذاحن؟وصاةاةء-!لينالقاترآدليلايورد؟

تبردها.أوالنفىجس!يةءلىلادليلنهأ.وارد

لافءونأنفيجبتجردهاءلى!لادليلنهاإأي!تدلوةد):يةول

الواهيةاتاعدةاعلىابتناثمعوهو.بديىثلمبتاكلااضىءالأنمجردة

لا.جونأنةيجه-4في-ممطأو-سماكون!اءلىدليللا"لمأنيهارض

.2((ةكذلد

%-مالنةمىأنعكيتفقواأإ-ديناإخ!هيناأن:يتضحهذاكلمن

صساهودءق.مايىوغهلهارأبينهـقجم!أ)قولوأنمجرد-وهرأو

ثراأبأمتبارهاءعينالمفمونددثةصفافهاهرا-وأو!صمااةضانتكا

دبببهررهأوا.روناقيلئهاصدوفىكلهوكلاإبمنممواعللافافتارلحمادر

.)2(النصوصهرظواا%تلات

.33ص-درالم!س؟ة!)9

!!شة.ت!المهدر؟ةس)3(

.،2صالمحطرنف!تجرأ)3(
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51-جارءلىةةنا"،ةكألانهاأ!لىأ-دناةفسايرةبمغا9ا!قائلونتمقوا.إ

مادء*أومجردةكانت-واءالمغايرةأفناءالننسلايوجبا:دنافناءأن

فيخا+اةةساةظءوجوبعدمجمردوا!طنالبدنقصالاجىكا3وخ!ابمهكأ

ا-*خا!باذاروعلىا-تدلواذلك.ءنأءلاخةساقا+5!لايدلالبدن

.،1لإبماع)واوادةة

مهساتاأنةول.قءمينا،ة.ق:أنلنا!هرأنعبقودءن

ةدممهـؤلاءفي:وفةول.ا!-م!اقءةالدالأ!ا-قياالأ-زاءءنعبارة

.ابدنافنىعن!مااءةسابفن!اءالثول

ةظءادرزوع،ت-ر،هاأواةنسا4بمادداقول1أنر-!ح:اوه-كات

-،زة"5!فياءو.!اسةةطر،قةة!يهياتلمالموتمدبقائ!اأوالنفى

.اإوتة.دن!اةةاوأساةةاوراءو:يرت!ا-وهروأالنةسدتةبمايمتةدنأللى-لم

إذاو.+هالىالثه!اقق5ن!اةأو،سانةاوثب!دةمتةدنأ:طإثصل!ق

تورا05؟وننوأبدةلا.إوتابهداةتساإةتاءونيمئةروممنكان

.511ءاب.قأواةوابامناءا13!ااة-15وأ!ذوتلمودهاببعئ!ا

ةت!ال!ساةاتإيناة،لهلااصو-ترىلأا-هـ،اةااعنثةتررنأي!بتى

ةلا-ةاذاءاءزورءقبمحذهبا،ةاءهـ):صحب!ا-ونةة-".اواط:و

ة"اللأفا-:"واهه"1،1ة-ورءةءمماهبةةفيتاوال!اء"اطهوايةةوسأنالى

-امأضاأئاينالةالىهلازموهرزاالآلاتا!ةلإتالئدطكاتوالإدرا

()2(.رضلهواباإلالاتافهبة.ظلأ--اموا

-يخهاتلةاة!ماهلإةولامهةلمزاتلةسا!سهيةةةول.قأن:اهذفاومه

لاةةوسءين-ةلاتالا!وأن،1،51.،فىواترارهمانيةواط:وانيةالإنصا

لأق-،ا."نافىالآلاتباخةلإفة!هطصاطهوا؟ه،و(اخةوس،!لمةالإنسا

..!صالمصدرقسأظر)1(

3336.عىلسا:قا-درا)2(



932--

كثيرآأن:ةإلةديماأضاارفأوقد.ا!وارضباإلا"لاتخنافمأثة؟لأ!ام

النةوس!!نثلفا،قوك9اثدمموت.النةسبجسب"يقو،نلك-كاهينهن

.نا.كرذالدىالتصوملواقيواط!،الإذ-ا

وصالةةءقنيةنساال!النفوسا-ةلافةفكرنبأ:ا!هولنضطيعاب!ذو

إمد.تحهملمفيةإطيوا

نألىلا.ؤاعاأنهءنلأقا!رر:سحعا-بمابةولالة:لىهذاومن

وجهلى5ا؟زئياتمدرك14وأالنفسهوالإة-انمنالكياتهدرك

.31()صاطواا)فلا-فةومنداخنسااأةهةد-ز!اتن!اكو

دءةإكفسهـونسانل!امنالهاياتمدركنأ:التولهذامنوقيضهح

إ!نبا)كاثلاةا"إينالمينيملاأن:ا-تفاجءقيمننماوءذا.إفىع

:اةولانستبعذ!وءةرربهذاثةورنممنأديةاواطيو،نه،تاالإالضذ-ين

نمةصثمةالم!أيةفمماالإالنفنوأن،الإنسانإتصممامماياتااإدراكبأن

هيىان4اوانتال!بينا)ةرقوأن،اتال!اهذهتدركالماص4قةليةاإرريى

.الهوعفىوليسالدر!4ق"وكاتالإدراةاءيةءن

لص5الإنسانقإدرولااتوىامثكلةأن:أةول"ذاوبنا?لملى

ةهانجةى:وءايهع!-وءةفيرألاأمافيصفىالريوانالمدركةهـةو.ىغادة

رجةلداإلالىناطهواءقلهقح!ةلمفلاقهـاال!كللالهنبأالةولعجتافيلا!

ةإن.ا)قديمقف-ملمالمثءلمةءذ.؟تكاإذا:نةولكهذكاشابهد

لموالمت!دوق.اليوم-شمعلقةتزالولا،ايض،!ص!الماطددثالعم

أوأاةفسا؟ادت،يستقدأنلد-لمي!*نءذافملى.ىوأءلىن!اإثأشة-وا

اةوع،افىت"ااط:والهةولمع4ددهال!اوالعةولاكةوصتناق،و،ماتح!رد

دصالإتان،وظقخاقالذى"وتالىافهأن:"تبرأنبمثرطكلدءن

!3.،03سمقياالمعدر)9(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ابا)ةو.قةصما!اوصتأتذ،ظكةذأىبمدو!طدثةالةمنهضخص

-وف!فنيتإذانها،وأتفنأأو،اوتابحدالنةمىفنيتصواءالمقابأو

من!واتحكهذ!لأن.-زاههاوتضاللخاسباثهيساء!دماتبمث

،-طعظمةلىلدليضنهامحارق،ماذاإلايلهاو.%ءوزلاالتىالةصوصالواهر

هدا.ةأنتةطق1)طوتلإثم!8افيوتار6الآنءفتت!لمالدليلوهذا

.يتومأنالدليل

ةؤواكوارو12،ث،0-ل!لاا!ةاممرانمهوصرهظوانأ:الةولو-لا!ة

"نهةيه15و،أ"الماخاقالثهأن:نةيدالإسلا.يةقيدة511فىمليهاالممول

براسصطةأو،حدةلى5نوعبصخاص!ااعللقذا5كان-واء-قنوعات

.-تمانثأقءاتاخنوا4ءيى!براجظامالف؟ونفهاصاق!اةد.نينفوا

خلقا.الإنسافىالوعتاقتالىالثهأن:وصاخ!اذ.5هرفاواوءيد

اةةس-اتاقتم!لىالثهأن:اخهوصاذه5ظواهرقيدوء-ةقلاظصا

.ودءخها"باوبو-ةةاب،خالدةاضةصاوأن،ت*قأأنإهدد،الإلعصا

؟وحءن؟ونفماث-5.قلىلإ(5اااهقلوانسا.يةال!اخةساءن!تحدثلم

اط:واقصةدةوةل5خ.:ةةينحون!،أو،؟:يمنااط-وامقلوااخفسالف!!

.الدر-ةقعغماو.ختلمفان،المتوعفى

وأةؤوااإة0.4ا:مرا!وصاةاهرفاوالى5وجاطرإن:ا!ولهناو.ن

.*صهؤ؟ا.راةافصرءيز!قطد).ليإلىأدبالا-ةإلا،لا!روزالمعثع!ورة

.؟اكرذالدىاة-والى5ا)ءالمقت15و!الثه-إقضهدتممالموءو

15.لمودوتاةةمراثو-دررولات.تاةاخا-ا؟سانالم!-"الىفهاتلمق!دولا

.لب!اظواهرا"ذ.لى5اظروج!ب!وزلاوطرزا

نه.5تت-"لمإنوإثاورةوا،زةواا،ةاثصعيةااخصوصاودءق

ا+ةلىوا،؟يةاطهيراسةاةا.م،لى:-!الإاهةلوابةناالإالنةسةفاقا

*الآنحثىا،لم1قن!-مأإ-ألهاأنإلا.ا-تلاةااأواخوعافىاطيواق



-33؟-

الإناقياخفساإت،لاتاقالةولقاستغكالتطوردطربةول!ق

اسنغلالا!الةوحاطيواقو"هقلا*؟ابواا)ضفسبينو،قالإنساوا!قل

قوتفكيره،صوا.يةؤفراؤ.وغرا،نا!.ياالإنساناءتبرفقد.سيئا

ظابىالنةسعلمقنطرياتوظهرت.بال!يوانوفيمةءلهلهالأفاب

:ةدسو-اط:شانارءلىةرقيود-نبدوتهءباورنالإظؤغراب!ثباع

ذالصأو!خاوتد.قالطرهذاعنيلاتأق)قا!يةالإناالنفستوازنأن

سبق.ذ؟

ليةال!!اال!فىبأنالقول!اوبأنلكلمملى!رب:ذلكأجلمن

لآنهلا.اةوعافىاطتوا؟:!نا"دةلواانةصاخثمهانالإأ-اقوالمةل

وفوقهولاعهي!.فا-تيالمتشبتذكلأنبلذالم!ختخارضيئالد؟!موص

والأتلاقهالأديانةءارفىةوياا-خغلالايىتغلإ،ا!ولفإنءتا

.صن!ايمةالضا

لبيخهأ-ال!اساتواا"ةلانبأ:ةوطافى-راخماو1،ةنطرورة!طاؤممحو

وجهءلىةا)خاةةواطةاءق4"لاقوالاالاءديانلى5-اطيوانن5متطوران

طوراةا؟ظرثةنأءقهرفضا.ما.بجالىإ-لطار4الامماأوضهمنامااإذلعموما

مئر5-عاطااةرنا.ناةاقاات!فافىا!تامةراالما93تمجالاعلىؤتأ

اةرباأفىادةإةةقيروء،اةناأنقالمتم!ثلةاطتيقة-يئشرا)5والقرن

-يوائهأ-الفالإأن-لىالإتا!اقمالوث!هوركلاءت"امتبارهفى!ذةأ

.-فةطاكلمفةالماديةاتزل!ؤيستبب

الإةقاحو-!،ةإنافالهمحاوق5ءبارة"وإةقاأن:ذارووتوضبح

ار%ودإ.لرق!هق+!ووهءقأو،او-ود-تاءقءن--"فىتةإقاهلدىا

فيسث51اوا5:صاةا-حارناةافىاخربافىساخااتلقاهالذىالارةاعوكان

الا!رف!،ذه5فىعالمهواء!ار،تهومادالإة-اننية!.وامنعسبم"و

نه5يئواالتةردفىو،ءخهاه!لوةةاالنف!4و-ئ،بخمالقه!لمته2نقطوا

ى)ررتاوهد،ا؟كرث:ينلاةت!ادوادة111ؤوةإءإزو-لمه؟ته؟واناظتأءا
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الاجئماهيةالأوضاعلحتميةالإلسانونببة.ينلهأزومد!بفقالإجمافى

بها،ةومنلتىالقيما.3قيعةة!باتمو!،،د!ارا"نأ&تته،فاديةلاةاو

صدكه.علىضاصة4وا؟فبمامةنيةالصيواادوافعوسيطرة

لادمماالإنافيلمذااض!سااضااالتءيركانفقد:اطالوبطيمة

.و-تتت!ادةإطابةبرطاطاضعأطيواق

ندس:.بئوالعئرعث!را)خاسعا)ترن،قالواقه.ة"ظهرت:"ةاوءن

.)،4!قيةة،ءلىأ!مانالإآصورأ!ا

الثخصلا-ا)ماهىاثخمىانهألى5يثهاطدالةمه،فىالبطلآمىو؟و

معلهحالاجمبعولافى"تاعهارطلاتلافىاثى)51اشخصاوءو-فييز

هوواكلا؟..لأقوةوءكامناضهفانرو؟4ابرأز!،ب!،الز"التسوية

،4ءيىا،سيطرةافههفاطةلمنةمن-أبا)ةافى-روضاءهلهادىا!!ث!خص

ءلىاطرصمع،لبةءاة!هفةأووحدهايةاراو."تءننهلو!اصصي-ومة

واغفىالأؤوعديثةفليثهالارنةخ-اعاتأن:ءو-ينخاابراز

الاكثيرةاضمفاططاتو5تلااطياةخطفىيؤؤالذىوأن،ارراة

علل-اططات5ءنيثذالذىاث!صانوأ.لأنراداجموعفىأفىته،

4تماكانءلىوبندمماهـج!من15ءس-االار-نجأعؤثؤسرء،أة-4ئ

.اثةتحرأوااتطيعامعيىيرو...وءفلةشذوذهن

هارمة-ةسوة2اطلمي!ةع!اثيصورلذىا.في!أالأدب11ءيركااوهذ

أ.ثالءن،كاءلمونأدإءلاتخصصوالذى،إ-ءورالأتاعءنبحث

.،أحارر.ء.د"

ا)تديمالأدبيرسااكاناتاالمهورةةبللماطدرةة،ثاواهإن)

يةالواتنطرفى-ءطو!ودلابرالنى(لكالي،8الهطو!ورةفانللإ

ودوافمه.نانالإواتعق-"طدةةة
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إما.ءممومصوافىالإأصانأن-:هوالواةبة،تترتاذىوا

بتطيعلااماملينابهذيئوعكلدةوهوالإ-!ما!ةيرلمأو!امهأو،بنراؤ.

تثويهعلىهملتةالضتاقمنصصةارقيتأدذقيمىكانوان.كاة-؟منمما

ضرافةءفيافضيهـداشئتانوالبطو؟ا.8البطو-طورةأقيطبمو،حةث-ثه

ي!ونأنويجب،اهادىاللإأصاناها.4فيهوااهـازهما4،ديإ؟و،بدائية

افغميلة.واالإو؟تطبمءلىومحات،إباساءودىاطاالإأ-ان

ورسل،،نبياءأءن-اكارغةطاللأ!وورءا!قطإقنف:ءناوءن

ت:طعلماذاأ-رىوتارة.4خراةنمأعلىعغفتارةت-دث-وزماء

وليى-صهارخبشكلهازو!مر،ن!م-تاقصهتمااتءنتب-ث-ذلد

فقطؤاكراو.برز،اء4أ-،ال!ا)ففبإ،ءن:صضن!ااإل--بفهذا

ئين.ا)قارظرقتشوي!4وءاول،مف4الهلوىةبا؟اوتزك

الا.دبهلىودطاح،اةقاقاطديثأىالعاالإدةإجعلىثطاحومن

وببمثى،.مماءهاددقى،ةو5بدون-ةامالاه"ذهفىيعي!قا)تىبىي!هر

نالوأن:يرى-.رسومج5:2ولاؤواءدولا،يةءاولا،ءدفبلا

ووه..12كااة:وناهذهلى5أبأخاا"وبةا"مةسانحواطفمنوا-دا

.ا؟ةسعواطف

لتةساعةنأو،ةر5،ةورضر."أعلى:ا؟"س؟لماءدلأاهؤلاءرإص؟و

.ذء-ظبمىوااءخبرو.لهاتا5منؤا)تراإطلاقإالارتوةلا؟ز.تأ-االا

.إفالض!ءرمطامنر2مطو5ن!،إؤاالتر

العربىالأدبالىاطديثاووربىاا!د!مناءساكةاتة-د:وبالجثه

نءء:طورا.4منكرالضاثمةال!%.4انالإؤوضضوع%دسءنذيهبما

إلىوبضطرهإرادتهإ-اء4الذىفال!!ظابطومن،ؤهوءراا!ريوإن

نيةبواوجربالمرالأدبإنإل،ةحسبهذاو)يس.اقطيماءحالسير
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الهربىقالما!قا!تضرالدى،صىلاالأدب"فىومادثتهالإأ-ان

تهد.فيماقماصبأملىلأخيرةاإمهأ

و-لموا،.راذىاات-واءلىاطدثخة!واقميةبالمرباءلأداهؤلاءوجر

من.كونألهكلتصور.الذىللإفانالإسلامنظرةءن-تاةلمواأو

اهةصروا.ور3لألالمىالإهـرا!نهوا،رةىلأادى!االمة-سةوعايئعنصر

والمنهس،بطةهاورغهاتؤةران4انأالإمافىي!ةلضىلأراللادى

اكوازنوأن.لأةدسالإطىامالما!روالإنساناصت!ثراتي!ثللللائ!

التىاطربر!قةبايئامنضساءذيئبينوفيقبايةإلايي!!للاالإفاقالنفى

،الإأ-انرغباتاحترامق.وءتثلالتوازناءذ)خرةتقالإ-لامرم!!ا

لكنو.لىءباتواؤالهراهذ.هنهبيرآاق!ك!ة"اتلاءشوا،ؤ.وغرا

وا-دكلبر5-وقوأمان-لامفىاء؟مقابرما!بشر.مخقل":طمةبطردقة

ءثروءةلأنهاأحد.ةي"،هار!لاقةطر!هووغباؤ.ثرا،ءنةالن!سمن

فيمىأنذ"ىبعدالإأ-انوبحاول،جماءتهو!:ظ!الإفانتا)قمن

ءالمادىا؟وء-تاقالائ!ه"ااروحانيةإلىلاو!ولوروحهنةصه

مئق.المط

و-اولواب!اثرواتأالهربلأدباءاأنلونسانللإلإصىلاءيةاالهظرة"ذ.

ويغم5قيرردءةهيزةيةووات،ءترمبىأدهب"تل!م)-؟نءن!ابرا)ت!ه

ير-ظ-واولم،13ةلموابينتاهواا!ىة\ه"ادفيالأدا!با،تئنةالأدب

حهم.خا!"إ-."بةمصمطريهااإ"3.نتب+واثأن

!ة!!هالإفانواقعيرتصوفىا!قرآندت"طريتبءواأن)3فيى*ن

؟ةطةين.لى-!اورااةهيةارءنقيتلف1(كأ4"ةانوا-لاء

احونواالثه.قو.وؤفه،زصانألمريرهاتصو4طب:ه:الأولى

.واط-!اة

إ-هبيرت!ارهااكأايةادشراافهمفالا!ظات!--يل!ا!اردمة:ة؟اةارا



-"35-

اراقحيهتور.وحووادةمنمكودا.الإنسانالإ-لامإمهورفبرنما.الفق

ينالعنصرهذيئالاصلاميةبرزالواقميةةلمإن:هنامنو.ةذرةمادةبيةالنر

ططا!هلىوتر3ز،ططا!ضعفالعوطططا!وتمنبرالإاصانفى

وتجمالها،الهبوطططتعلىؤكز4الغراالواةبةود!طن.باحالار

.ابطو8اكل

اراقع8الأمرهأن:اءتبارهاتأءذق4الإ-لاب4اواقهلمهوءذه

أولهمنتطأيكونقداواقعفالأءر.ةداأالإ-لاملى5؟ة-،لاثفرش

تطئاعللو.يوجدنأفىءهقي!ةولاأ،?ية،وقوء،،إءطلأة،آءره1الى

.ل!نانبالدصبةذانهقيةصألإس،الو!ود5ءرداناعامأ)فووةق

لوجودا!يةللزإ.كاو،اءوجودةمةالساوالمناكص.ءوجودباباذةاوإلا

بن!رت،وافع"كل."الإيان،ء-:وىلى5الوجود...ع!وابعلى

.!.)1.ءا!ءو3ةالإ؟طن":وىهن

.81-7لأص-!طبعه.الا-لاىانن.غجأنظر)9(

("ثاطيءنجت)إهـحمنصورئثةءا.د.ندانالإ!وبظنأفرآ.بخروا

.7291-تلابل!51دلم!ار.الأولىلطبحة.77-27س





ا،لمجلانحاكأ

ايهسه4لماا

.إ-طاحاتاإصهضبتص

الماركسية.الفله"ء،الجذور

كيمة.ولا"-؟لظا

ا؟دليه.المادبة

.المادة-

-ا؟-دل.

ين.رعصبلماادهة"لمعرةا4ثظر-

النارية.ا!دية

ا!تاريحية*لماديةطبقاا؟مثرىااقهعكطور،"إن!إس+صور-

3م!ية.المارقإطدير"االحناءس

.الماركبةقي!مة

ا؟دلية.4المادإإخ!يار-

.المادةبأوليةاقولن5لثراجمالماركسية-

اطبيعة.افىالجدلفكرةإسةطاطديثالملم-

المنافعة.أمامنصمدلالمارك!يةعليةدهوى

الماو!صية3قالجدلوافيةحتص!يةدءوىفسادييرالتطبيق-
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ها.هـفئاراصبابوأ،الفيو!يةالدسةوواءادوافع-

العيوءيبة.،يةاك-

.الإسلاىوالمحالمالماركسيةت

.الا!ملاىوالعالمالماركسىالزكر-

ومو!ماالما؟صيةالترويمقالإش!ترايالشبابمتط!ةدور-

اديئ.هن

.الاص!!رىالديئمنيالإشتراالثبابمضطمة!وتف-

الاصلامية3الضربضمنائماكلدستووإقحضيربةا!جنةموةت-

.الاسلاسا!المقالطيوعيةالدمابة-



المصطلحاتإبةضف-"ر

بمضملىالتعرتمناخالابدالمار!يةءقاطددثقدهدأأنقبل

نقرببا-مترادفةوص-اطركةهذهعلى8"دلانص.صلاشاالمصطاحات

امنا.5أوقالطو!رددالاختلاةات"د.ليانو.!بنهااتلاإتكهنادءن

الا-ضلاطيثيعفيهايقةطرةطا!اتالمصيت!لمونسلنااؤىلناأام!وصهوت

نثتبلأءوزفلاديةالهالأحاديثاقهذالهإةأنبازو)ذا.والاصطراب

.الهيى"الأبطثمجالفى

:التعرةفءذاضرووةتتفهحهناوءن

اص4،لاشهشا،طلهينالمصبين-كونماشىدألاضطرابواطلمطوا

إنجلس،وه،،ءار!ىة.بذلدهـظقسنمرضهيخ!هاكاتارو،4،الصعيوعهو

بطةراوص...الشيوءيةءممبةةاجبرءنثمبرلذىان!مابباصهدراأءخدما

.،و!اك!بياناة،وساها)مالميةاكفي!ة

لبيانباقسميتهعنوالعدول،الإصمهذااخفارعنثتحدثوالبيان

كاات،كيينالاشترا0ص!4أنإلىذ!قالهبوير-ج.يالاشصترا

تحوواقدبيونالطوءؤلاءوكان.بحانراوإفرهصاقالماوبينعلىثطلق

المثوذيئءلىتطلقكانتوصذ،ى"ا،والطربقعلىساؤيئإلى

التعرفىدونتماهيةالا!أالمظايرلةومو)أنأرادوابئلذاولئدأمماهيينالا!

واربح.المالوأسالى

الحامثه.الطبمةصارجأولئكوص

يرىالمامةالطبقةمنق!ملى5ظلقكانت،الئصيويبئ"كمةولكن

تفيرإ-راءمندلاولكن.تكفىلاالصرفةاد!ياسيةلاباتالالةأن

كل.،رى5نجو!-نماا

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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..ابر-وازةةااطر!ت.نصكة1847ممقاكيةالاشهشكانتهكذا

ءفذأهةبر!تادناأب!-او..امة)51ا)طبقةحمركاتمن-ركةوالشيوعية

أطبقةا!ضعءنبءونأنإلاحقي!لا110-اهلمة4اطبةابر!ر)أنالبدء

نألافة"ىيهام4الإفى.شذذأنا-تطأكأتافىيمقةلىنةصهاالها.لمة

أنهارذتذ!ىمةذةطلتافيطرلمذ!عنوةضلا،الإ-يىإيننختاره

.(؟1(الفء.4ذه5ننبذ

،أولمر-لمة.،اكيوجمة،فى.رطة!نإين،كسءا5ميزوذد)

ها!ينإلى،الثيوءية،!فمأص!قط،لينين5واءن،ءلمه!ومر-لمة

وكامة،لأولىاإرءالهاعلىلاله!رر"ايمةاثهش"صهتهلمممةواار!لتينا

.،ةاخااإر-لمةاءلىلمدلا،،شبوية،

الثثوعبةالأو-اط!عفىالا-تمالاءتشاحاط!نذهىومتذ

اشكلاثلىاتىاابئمعثصىاثو?ةاأنيرىافىلممىفالضيوءى

أنبابئرىاا؟فسافه0باذىا"واشيوساثكلااوءذا.ياالاشتر

قى.الطهوالههـاحاطبةاتاسىبروامنئيانهاثتخلص

اصم!يوعية،ا8و،اكب"ثترلاا،بينفييز:ايخظونيخ!تالموفيلاولاز

اثير!االةفامإلىإالىزرريمنطز!قالاشصشاصالتاموع!ههفرل

.(81(اد؟مل

علىوأررلا؟.ا!ثبوءيةا!اتبرررو-يادأتاسوفيتاحكومةبقيامو

..ثلمترادأ،تعوند.جمصطا!اتعدةا-تخدءتالظامهذا

.ةر!111!..4صلثبواو..تيةة.صوااو..لبلئمةيةا

الزبة-89-7؟صإنهإسس3مارإثبوء!اطزبان")9(

."699ت.موسكو"نة!مدار-يةدر

.2،9س--يانربوأعد.ء-!قياالأع!قرلةظم)3(
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كلنىا"اطتىاداوعنيكثفمذهىعنتمبر.كمة.فالماي"س

المقبلا!تمعساتوبب!،لةسهملىتقةى-!لىسماا،أاخطاماإسيسطكه

.شيرءىخمجت؟،!ممة،وة

-وعتو-،علىباءددصصتورىننطيمالىتثير!ة..وال!موةه!ية

الثيوءية.نحمفقإلىال!ثممب

ما.-مندلأغابيةاتهئءرهاألوأفىنتنكاأبحد-.!طمة.والباصمبة

ة9؟30-خةأ!ةصه5لىوعىالى"ممال؟تراطىالدالاشهشاصطربافما

تحنىفأ!ب!ت!طورث.لأةيىةاتشاشا،مذشني،إلكاهةقق!؟توكا

اخرباضدخا-ةوإعمفةا.ور!وازىاالمجتمعضدالموج!ةالكراهية

.ارأسمالى)؟(

باصتجارهاالماريةءقلتردث.المصطاحاتب!ذهالتريفوبهد

:فنتولالمذءبأساس

.(21(50،و.ذ3سمارمنهجص)،لبنين،بةول؟يمسيةا11

ظلبق،باسه،"انب!لساءماصرانمنبارغماليهو.ت؟ت

إذ!لهفةهتر،إفيامىو،.النطريةساصىلأاتءالواهونهلأ،الأحيان

:فبفول

شارةلاااخيرأؤددت.ثتهىخايضيمبتةدءنالىصمحثنأور!أ)

لففن!خيرةكاهةأفولأنإلالابءىولذا.الظريةءذهقنصيبمإل

ا!ا!ن"الأر+ةوات11ثناءوأقبمانهأن!رألا-المهينةاعلا-84إسأاهذه

.032صمابقا!درأظر)؟(

فرا،.ا؟!ةا!رأش-،إ-ابؤبن،المار3:؟5-إعل!)3(مارممس

.68"9-ظموص!الثتدمءدلر

11،دىام!ر-69



-لا،لا-

النطرية.أصوضعقممينمنقل،ضيبلىكافىماركيمعفيهااهتر!

أخص.برجهعمياءغاوقبل

وبفاصه.ار"يسية،الأسابللبادىءوضعقالهضللماكىولكن

ءورنهاقالنطريةوضعفىهذامنوأ!بل.والتاريخ!ادالاقتءالمفى

صاتاكىيبالن!بفحلأنمابهساةطاعةقوكان.اراضةالنهائية

لألجنه،كنألمماركسحقتهوما.لاؤلضا-"دراساتا-تيثناءمعيه

لأموواالىنهظرتوكا،الين!الةسبةبالياا5مركزايكضلكان؟!مانأحه!

.عرعوأ!صعوا

موهو!نبرتقدكثر!كلف!ط!ناغن15أ.عبترياماركسكانلتدو

()9(.بحقإصهمحملو"ي!،اطالىفيكلهاافطربةكالتلماوبدونه

البياقالإنجليزيةةالطبمةدمتهقأةصالمهتءذاإلىإنجلىوأثمار

:ةال!يث؟888-نةالحيو!

واجبىمنأرىأقالا،للنتركعلناغرة؟ء،البيان8أنومع)

ماركى()2".فكرةكلتطكلجوهر.أكلا"فارئيسيةفكرتهأنأعلنأن

كسصيةالمار!ةلمسفيةورالجذ

وةمطىوكاهلامشاسقا)-لينينيردقول؟-كسمامذهبلمذاكان

بدعفأمالمحيرالئر!ثادروهو...الطلمإعنمؤ-جمانهوماالناحه

السياصىوالاقتصاد،الألماني!ةالةلمصلة،:عثر1،اصعالقرنقالإنالية

إبخ!.ال!سيبةالألمايخةلنافةوأتاجيورباخ)؟(اودفب!

برا!ىسراضد.دضويب-لناربمكلالاضترا!نعب-لناب؟ضن

.اسر؟النحةملنبة.-67**

.89عى.نبليإ!ل!مار-فيوسانربيان)،(
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.الفرنصبة(إ؟(والا%تراجمة"%لإنجليزى

لاخفيووبجلود،بهقصثابهذ55ورالفا-في،لجذا.مةبثإ.بحلسفإن

!أءنبعتبرالكتابهذاوأن،ادص-ث*قيانيةالأاالفلفة*إتاج

سأهتبىادىوهو.النةطةلهذ.بةبالفلسافيوكسءاإفتاجفى!دءت-

مرةلأول!بلهوأخضوص!ا.الفا-فيةهباتا!ذورنوضبحقعليه

أىلىممهلادصبرف!و.لصدررا1ب!ذ،كسما5ءآراجهةا.ربمد.8869صف"

.،)3(فيورياخ"ومادقي،عيبل،فكفةءنحاموه-ب!زاهار%لين

ءوجزاءرضاةدمأأنإلىةدةهقورةسةإدت)..نجلسإبةول

مندهانابدأالتى4ا)ةهطقىضيحو.ث-ل5،فا-؟ءقءوقفنابيانهئصلا(

داممهبأاقمعل!ينادلينالملىكا!نابدالهبلنف!ىوءئهـا.اةاية!اايةطةثجعخ!ف-ا

خلال-ثهحدأبثا"لاكااعزاةاةهترتأنإصتو-بط!.باخبورمخو

المدرسةمن)!وا.ؤأكلةاقؤأمنارء-لذهى-الفكريةازءشضا

.("م(!الهيجالمية

ولنةتبهاءنجلسإبراهاكا3-يةر151ألفاسفية؟ذورارفى5لنهدأو

والمادية.اعتيكالدياها.ظمينفى

صاسأواضعيمتبرصجلأنيرىا.بحبىةإق.ديا)عنيد5بةلأفيا

ألىعلىأصرإنهحيثإطوبةابةاكو؟إلىبهيمهللمول!خهاديالكنيدإ

معلاب!نفق!طمطلقةءفي-،الىيأثيادياد!لميدأ-اسعلىالثطور

المار!ية.النطرة

.96سلبفل!الماركيةإ:!طصر!ل!01)9(

.28صإع!شد"شةالألمالةإ-نةإ؟أجوباخبور،ءيجأظر21(

28ص!قلاالممدر)3(
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نجلس:ابةول

:ف*ت!انها.مةور-ا،مطلمتا،نهائياهثصأىتدلاا)فاممةةبذ.)

ا،صبات!ورةطخولا.:ىءكلوفى:ىه)-كلإوةة،االمىلم"محناخطاءأ

ا*-نةالارءإبةأى.والرواالص!رورةمن.فالهما"إلا13أهـاوالصوفى

ءرد.إلاذات""أيم"الديااةا-ة"اوما.الأوص!الالأ-فض"قائمةاك

حا؟ب!ااطال+ةط:اةا-ة،اذ.3او.المف!راخافىا"طةالمذهال!؟س

اوهبر.اة111خةوافىرةة511منءهـودةمراحلأنتمترفى2ةالمحافظ

ظفىاةا.ماطاانة،د41هذاةرر5لأمرايرتفودكن.لظروتواالمصرمن

الاى-5يىلىاا،طاقوهو.زطإقةورى11بماطااأما.ذيا:طرةاهذهفى

(1؟أ.بهتعزت

.18ا،ةلم"ذاأنفة.تركانإنو.*؟تلصم:ثكالدياإ.لمح!إسف!مار!ه

:تا0!ر!4منخوث-تة،هيجلءذهبقالوءوحكلوات-الميى

اطاقاأبا؟اةطيه5-لديادءتيدفىالمتثلاثورىاالجافبأن

.خةةةاةضذاوه.مالة،حإةةقمتمثليةينبوجوداقولاقالمتثل

.3(الد،ل!نيكإطبيعة

صتدابفاأظافىاالجانبأنوكيفكالد،)-ء"إلى،بالنسبهذا

.2أظ511141ةلىللذهبهذامنلاديةنشأتة-*.ف،هيبم،

اةرناأ.نارا!الهةررن!ايةقأناقاق،ص!ل5لصارأإنضم

ث:اء!ر*،وفدت،.قالمحاةظ"النا!يةيرياالأول..إقينفرإلىمرالتا!مع

و،،ل!اوفيالداي!ا-م"ةةا-4ز.4ةرلواكا-59ابرإ-ا!اكوا.والهلدوابئاد

ات!افيو،-ل"ب01إور،الانج!هارز5لمىارأإ-5ىوفدفىءطاءفيت

35،-32صوردادرالمه)9(

.38-33صةقإ-اا!درتاهـاأ)3(
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إلىهذا*وأدى.نسيةوابنريةا.لإنجاينلمادثةالى،ء:ءل"ص.اب-اظليية

نهاأل5مةالطبإلىتطرلادة،أنا!بارعلى-ي!درءىا)ةطام!ححصراع

الطلقة!طرةالف!مخ!ولعنهبارة،صصل،يرمدهابهنماالو!ءيىة-،اطه

كأ!ةيورباخ"تابعظهر3ذبمدو-نحرةاإهصوطنهاأفهكلهملى

ءتت!تو-دهه"الطبإن:ل3وضاةةاةاءلمحاولو،--!هت"11إ.ءوءر،

خارجالطبه":ىءيو!دولا4الماه:هث!ارءنةرةءانوا/لإأةةإعهةكلءن

إلال!-تالدةفي،لإفساناتصوراتظءإةا!ااا)ط؟هةاتاوا.أ-انوالإ

جل،5،ثبابواءتنق.والو!اطيالو!.الاأصهان؟وءرات-،-ا

.(1)عهقباأو.ءيذ*ءنبم:ء،او-"!أو،*خورةت،5ات!ا

واج!تا)شا-؟برىاالأسا-ية11دممة)أنعلىءانح!إس"يوافق

إفيقةلهل!اءث،4ص-صخا-"بوءنهايثةطداو-.ءيا!إ-فةالها

.(2()لةدمافىاوغثهاالهصهورمصذ،ألو!و،والفءر

القاطدودافه.تةاالجاهلةالآراءجةنر!نشأتالمثكلة"!هأنويرى

ولمادء.لمهبردخهاالأذهانلى5ترفىلماوص،الوءث5!ورفى.صادت

وحرجالأوربىابةهـحإلىظة5511ءستأنبهدإلا؟صلا)اءامضزيبد

.()3(اد:-ية-طىالوصورا)5!لال؟اة،يقا)قاالطوبرلةا)مز!ن4

أ!بحثم؟أطبيمةاأمأروحأولايهماأ:الىا)5اصؤالافىسو!ة!5)

كلوجوررنهأأمإاأما!اقل05صدةثهدوأةوىأ!بغةذاءفي-ةلاد--4يا

.(،!(أللأزاصذ

موونوة.ليونإثاا:ةرء-!نإلى4المثكا?ذهلمازا4لاث!)؟.ة-موا

.يوزوالماد+.،يجلى5.،ءنهولاءو.!)ماابخلقواعاه:تاملىوحلىاو)04بأ

.وحراعلىمةالطبوليةبأولونروثة

.43سإ-ا.قا،فدر)3(93سإقا"ا-دواأ؟ظرؤ؟إ-*

.3،صقيلاا!دو41(43صيق"صااصدرا0إ3(
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.و-ور.إمنىايهذأأغاصطرقامافيةواالماديةوثهم

هذ9على.ة-ورةيىتوار-ودالف!رينالحلانةمثكلةودكن

الالم*ن5أ-انالإف؟رةإفيادلاتةوهوآترو%ثمالهاوللأق.ارء"

إد-!ر--ولارلى5اهمل1ةرررةعندادشاقوتجثل.افسهامالمابينو

عنصجةصورةب؟ونأنةل511إ-:روخهل:بمعنى،ا!ا!منحقيقية

بال!!اب.الؤالءلىالةلاسفةأغلببردوأالعالممن؟رهأهءقنابمةادالم.

يك!هـيرمحا5ءارةاطضقىامالمافىندكهمماأنيرىأكى،صبل،وءثم

.(1الفكر

الةمحر.ملاةةقاةهةلمهاامثم!ةا.ن،باخةيور،ماموقفول!ن

الى-،فيوا،لةتانهأإلا.،هيبل5ثذ.لا.قنهأ"نبارفم.أبرجود

8اقاعااع!رالاو-ودهق-5)يى"ء-ل"قولأنةيرى."المادةاخاحيةا

أرأدوك!ذ"ء...وهامأإلاءوإنلماطار-ود،المنطقيةالمقولاتأو

اطةيقةو11.4،0!ت!ىكىااالم51وهو!وا-خاقطرهنلهرفهكىاالهالم

طأن.افى-و-اتةوقن!،أبدامهماناحيروتةشصمورةاوأن،ار-دة

ااا!ة)؟-ت.ا،خ"وذهى،ابم!أعضاءمنوءصومادةفثاجءنالا

111،ة%،ما.،وأرقأهلىنهعومىدولا4نفالمةلل.ا!ةلوليدب

.()إ(.تولدو

لم!ه511افىةة11نأصدأحين-قعلى،باخةيورنأ)،ن!لمىا،يرىو

تا؟-ا-؟خ!او.ءبةنهال!اأمرةةاصرحساسوأاطةيقةهاوحدصالعابيهية

.()3،تهذاالبناء

.43شبنداام!را:ظرأ)1(

رر7عرإ:-اس-(؟أ-*-؟"إةدة؟اإلما:ناحإوباحفبورردبرج)"(

ه!سبق"صاالمصدر)3(
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11ثأوهو،،باخفيوو"علرةفىقعىمنا.برماالىالأدطاروبلت

وءوهفىاناقمجتهحفىنمإكلأ:!،ول!ق.15وحدالطبيمةقلاشهي!

اخةظةنأهلىءذاتبوثش.بها!الاصوع!،،النطورعنيخهتار4.!بيحة

ابئخءلماينوالا!-اماكواةقايجادفىحاصةأءية!ة-بتا!ى

واطدة.اطدىاالأ-اصوإفي،والفدب"التاربةا)ملومجموعهـأى

.،)1(باخرفب)يهاهإت-للمالفةطةوءذ..لأصاساهذاكلبديدءنبنائه

ف!ن.قيلفيما!حواو5كاالصارخة،ب!خفيو،مافىيةءنفمبالىو

.تطيرآة-*ر!انحطا"المار!،ونمتبرهاا)ىةأثا)إاكأمه،إمحلى،

مةلىفبا.لأخ!قوايئلدافىت،أرهوة526اذ.هايهإيوجهجملهاكىوالسهب

برغبالا؟،أ،س121،عليهيأتت.مادىمذا،اخإفيرر،رأىأنءن!

"تا.ثنكزوأ.ا)-كالصءخةالىبهيرقىأنيربوانماا!يئإلةاءفى

.اسلإءةوحدلى1305("2(يمضصتوءس.ا)نا-نةو!نأ!بيئلدانأيرىلهأ

،(،إنيإس،عاوه،وثخاخإفيور،4ةيتوللذىايئاكهوماود*ن

ا-.-:ة،او5دراصة-دث،،باخةيور0يدر-4الذىالوحيدالديئ)إن

4أن)تايفتوو!.اةو-يداأمبدلى5ة6أءاوااطابماإيةالهاالنر!مماية

وا.ب4لفالإلهوهتا.ال!أ-انءساانهأو!ورةسوىليىابصية

اء،،بوا؟لباالهلههلآيةمرءنرهريةحو!لاصةىأ-اخجررداءن8طو!لية

هو)إمىنه!وركلالإلا!ورالذىالإنساناوهت-اكمددةابدائيةا

أ-انهإةأأى.يئدءدء-ئففيلأفرادجوءرودءنه.حقيقيمانانساإيضماأ

.()،(مقليةصورةءقعبارةبذ"ىوءومجرد

إنرلمس،ا/،أنإلا.كلادىتا5،باخفيور،رأىأنمنغمبالىو

."همىبقلاا-دراتارأ)9(

.58صةىلاالمهدر)3(.هعىبقأساسمدر)5(
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عا:ذوو!نءليهفيأتت.شء،كاق."اديئبف!رةالقولمض"لابةءل

ايقاثمةاهلافةاالديئواءةءار..بئالدفيرلنأالإ.ن!افي،اةنراتايض!وعقوله

و3خر-إنسانفيالقلبإلىالممصتندةا)ملاة،أى-افى-،أ-احط!

عهودثتميزلا5،باخفيور،ثةول)4قوقواضع،انيإس،وءوةف

كاتلقد.!دأبكلباعألزعموءذا.،درنيةاتةيراإلاتةالإة-ا

فةطبظ.قهذاو.دبئقياتبتفيرإ،ء!-وفياةاراقامظمىاال-ولءط

إ-يحيةوا،ابموذوص-الآن-ىة-ةالقاالثلاهةا!الميةالأدرانه!

فيماإلادةقطابمذاتالمامةالةاريخيةاطركاتلانبىإدةا.-والإصهلام

إ-5يهه،بحدا8حاقو!ش..أ-ي!يةاويخا!ة،أا!ااالأديانبهذه!لق

ق"لىولأاالمرا-لءلىمرهأبةةهس!تبقةما)15؟لمهزىاتذوراتا)ةفى

ظلالذىاعاصاوهو،هابرقيرسبمايلفىاببور-واذية%ت!،لذىااحالهس

نلاهةفءير.جم!كنلذىوا.عشرالابم-ىءمثراثاخااأيقرنمتذ،ثص؟

ا-طةةون!اوا،باخةيور،يظنكاالدةفي،وحا!يات!ماخاساقهـلهبطردق

الأيرديور--ةءق-مرفلماكها-طىالواء!هوراح!شتاأى،لهيقأ-ااربخاول

ث!ر5منامماااةرنايهزبورجواقودت!-خماودءق.الاءوتوايئاكسوى

قد،اعا-ةاذ.5ءهـ-ا.طرهو-كةتلائمه،ءذههءاجهللذىالضر1

اءلآدهاو!ءات-9ت-،افرااةورةا-و!ال!برىبةاطء!إثورت!امت؟

4وةوةة-درإلايئالدإلىةالا!لمقوأ.وادهإب،إويه،ا)ةالأة-؟راملى

ء-كان-دبدآدةنما!ةيمأن.طلقالهاباقةخطرلمدكنوطردةااقصة:4

هذا.نع!او)ق،ووإسهير،!ةقأ3يفبمثعلنملى.ئاوةالةديميئالد

.(1)(لب"لة

ا!ةهـيىديافى،فياسإ"ه!بصوركا4!هلمااالفا-ف4-ذورصبلماى

"ر3سءا"اةيا!أاخمااتفالإتااصؤا،باخة-ور،ءاديرةو،!ثتل،

.أالجذورءذهءنداصةة

..8-57عىبق!ارإ-تا1()
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اتصالاب!اركى:-لآتراقبما.ياير.،ءيجل"مدرسةباغ!لال

المادية-الةطرةإلىار-وعأ-5-،،صجل،مدر-ةعننةمملا،وفيقا

طرحمعاقرةبةالأةظرةبدوانةكا-فيوالضارالط.ءمةة3محاو)كلمنى

هـانالإهار-وثةاشااطقائق!!نو،نهااكوةيقي!ءنلاايةءثا-؟رةأيةأ

)ية.!ياوءهةءلاةاتبينو"خ!اإطبرأنبدون.لفهلابا4ءليصماعلى

الأ.ر4تثوأم.،اس2إو،،3سءار"نعأرقالمادبةم4ءهتءاو5وءذا

دياد!يله.خداما-ةإلىاه"فىبى،،هه-ل،ءخاليةءن"ةتلصهتفى

نأىير"!:!ل"كانؤإذا.ا-ة-"ةفىأثورىابها؟او!و،"ءثتل،

اطركة؟ةسةالا!ورتا؟-والةاوةخأطبه""افىةاظاهرالدياد؟تيةاطركة

-؟ر..ة؟صصاقإغأىءقالهوهـ-ةةللأزاءةدذ61هـءرةاب!اضوماالىقي"الذا

،بءلمو.تحلو.ا1ذ5نأىبر"ر3سءا،ن!ة.!د،و.قأرف05لا!تاانو

!ورةكلاكلارؤو-:افىأو%ودةاح!رالأةإن:ثتالأنوا)مهواب

!ورةية4اطةهدثهياهلأانأإ:ا)ةاهلللاتواهخلاظةية4ةاطاءلأثائع!س

3س،.ار"لجهءذاو،اةةالمط-كرةاةاحلا"رمنتلاىوأالمرحةههذفيةل

تأرتاظ81اله!اذ!-ركةافي-ءةإ،ا"ا.4ا؟!نااةوا)جرهاءلماد!تدبااد

.(1)ق-اهال!لة-كروا

ىرا):ونبا؟اتذاأ،3سار.،وهو.14،فياسإ5فورحذاوه

حرةاةاإلىو!لاهقذلاىفى،ا.،ا،صاءنو-!!ا.8هيبم،دديال!ةروق

ءلىإل.حاهزةث:إهأ.ؤ3ب.رنهألى5أمالها3-ةمدمبوجوب):"ظ"اله

!ىذوء:ة01راظاهافىو.ةداكأالأثهاءاؤيهانوررفىمحلما!ءنء؟ب1،5

.قو.ل،ثم.ؤ%ورلواإلىقة:أء-ة.رلةيراءلأشصالمذهحردةايهالصور

هروءظا،رةاطاهالأهراضاكاةةتمبرءةةدمظورب!دوث!تهبنعليات

ا)ةولذهىأفخاو.ا،"رة،تبيةإلىفىدى،01()3،إوةتا-رالنأ

96صبقلاا-درا)2(.88-66سبق"صاإم!دراأ؟فار)9(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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المثالية.الفدقاتبهضول11ىا،ثياءبربات

.عرسالثا.ق"قرنقبالتبميعنهغكاتأن"مدالمابههةع!مك

غووةفالأوةدرص،واكبويبالتصنيفءلماعشرالندحاقرناقصهبضأ

ل!ءونالفيزبهتةامماياتابطؤا)فا-!إتاالملا،توكذ!.الأضياء

صيةاطبالىهليات8المتداتلملاأت"اء!رفقناعلىمدو-ا.واءدكلءنها

يئقءاروظريةو،"طاقةوقىول،اعللبصثف:!ثلاثةكصموت

و-لمنا..)ا)م!مفىقدمءنوما-اجهاادكثوفءذ.؟فضل.!طور

الحسلياتة!نصلميةآداالعلاة:3!كلنهينأنهندهاؤ-تطيعنهطةإلىالآن

افااخليةاكالحلافةفىوصذأدإل.قطظصة.ءادقلاقالأبيه-ق

متعلمةةبصورف!نحرنأتطيعبذم!و،أفسما-،ااطبئ"-ادههذبطؤ

.،9()امابه"افى-8لاةداةلاة51ءلمها!فرة!ظوب!-دباكلةر

افىالإفالتاويخسب،لةباصلمهي!كن.مة"ط.--ةبالةمحلهممني!وما

افيا)قواشفب!قص-اط-يقيةالعلاقاتءنثصفال!طردقءنوذإى

الإأ-ا.لى.ا!خاختاريخ!ر-ماكأاة!نالةواو!-باطركةكءلةة،/

توةفداتالإرودحن.لأةراداإرادات!هوع.ص!إمهالتاريخإن

.؟الدوافعقتترمالنىاءلالهيؤااةصء؟تواعالدواءلى

بقدر.سا.يةكالتءثماالأفرادبواعثقلا.بمنالدواحإن

ا:حثاإن،لم!ا3برأوطبقات"أصهاثصمو،تحركأ)كألدواةع.اقتلإنما

اطردقا"وكبيرة!ولاتعايهايئر-ثا)!ئمةالداطركاثالاربخالدوافعءن

اكا.ة)2(.1إسقتها)ةاريخقلأبطرةا)قوافيإلىبنايصلاكىارصيد

إلى،اطر،قالى5اضوءامنرالتاسعاةرناقلأصداثالةتأ+"!

.79صةقأ-ااسدر9()

.7376-صبنلسااسدرنظرأ)3(
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كيل!:على!صراحفىب!نةأممحروفا.وأء-ح،ا!افع"ذااعدثات

الا!رس!قراطية،وكل-أور،قذيكإذموصدةاكلاثأطهقاتابمن

كانفإذا.!رض!فىواضحاداءذاوه-ةوا)بروليتار،والبزجوازبة

و!صو!"-بةاساا-ءبيرةاالإقطاميها"ي،ةنثهألمزوأنإ-!طناءن

هلبهاالاصتيلاء-أىسياسيةأ-بابإلى-الأولىإدادظءيتمن

إلىأوكدكليربع.!ةوالبروليئارا:ورجوازيةانثأةةإن-إلقوة

يتضهحو.لتنبتهاو-يةإلاالياص11!انلصوةءسةيةافضصادء-ا4

تولهةقيجةكالتتليتاروالبر!البورحوازيةنرأةأنلأ!طخاطإذاءذا

.أا(الإلتاجأسلىب

اطدشهاكارجنمقاصيا!ىاالضضالأن:،إبح!لمس،ن!رق.بتوإذا

ي!ونوبهذا.الاقتصادىبرافرالهمهلأءولاطبقاتاإين.ضالءوكاإ

هوالاقتصادبةاهلاأتاعالمبه!ما،.إنوباعتدهـا8ا!وقا)-ياصىأاالنط

خ!ربخ9كلةةلجقا"تكانوإذا8ولداارادةتمين))شوى،اطاءمالحنصر

صياتإقئاجكان!ظاصابة،االأزصنةعلىانطباقاأكللثر)فإنهاطديث

ؤ-بحينماأو،ارفيرة،-اعدةارسائلبهذ.!رىلاادبةلأالإأطن

كلهيطرة-ذاتنتاجالإاهذثلإلىالداهيةافرور.انتيماانذلاىلى5

.()2(الآنعليهكلمماكبرأالإأصان

نالقاشأةضات!ن.العاماقافينواادو؟6تصادبةالااطصالة-"ين6و

لادبةباط.اةؤينأنهأالاادادةءنةرببابداوإن.تهذايئوالد.اطاص

اثوبأءوعةتد5ذهىئبين،نةرلأظابئولوجياو،."ابوا)ورموادللا!ةرا

قوب*لمةآوجدت.؟ةالقداروما؟يةالإءبرارطهـريةقيامة"-ل4الآرة

،آت-رضمبإلىلاةلفداهفيهثدكاأثأتلههب!ودع!دودن!ا-لطا

.77عىبقداا-هـراا:نار)9(

.08-7،سابئالارروالمص3()
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وعنهـماإ\.أسقماتشطف!ذا.اش!با5-ذابوجودتهطص!ؤحودها

الآلهةنمأنانحطالىومانية4الإءبراطورامإ!اتا)ةوء.هذصة!

.)1(يمةالةدميةلاالقو

بدبئمام.الروما؟يةالإءبراطوريةلدممامبراعاوودةءالأولاتو!دثت

إررو؟دةةا!ذوهاةا!يةللسبفىطاكم4باطرةالأؤوجدتم!حأهـء!ا!

صبحأحىا!بينادانألى5ديدو!ذا.15عا003؟-تها!أةهدفي،ماإدو

ال!.وأبكية.لا----،لبحاإلىالإؤطاعمماو.الهصرهذالأحوالإةامطا

ا-؟ثودءيةا):هارضالهور-وازهـةفالفىابرو.ثتانثيةا4رطة311ممترو

مرتبطةلأن!ا"يةابروتشااالهرطة،لى5اقضاءاوامهءه!ى.4الإةطاء

واقمة.-قيقةأصه:حتوالنى.)اخاثمئةز؟البورءواز

بركةنطاة،آ-حا.م.محلإاوالإةطاعزبةلإورجواإيناحالهسوإدأ

ن5ية4ا)بررذخاةءحزتوءندما.اص!فاقواالمو.رىاالدتقالإ"لاح

تهملنأالىيةا:ور-وازااضطرت.ة-اةر!مةكةدإ:ور-وازد"اةير-ا

ا!ىااذهبأولديناتقنه!ةعأبقةصصصب!توألاديؤية4يلوجهاةد!ت

.)2(لاةتصادةةاف!ااءدأ4ءدطئكاملا.برت!

نأإ"دو.،انياس،يراهاكا"مارقيلمهفي،أ؟اا؟ذورس!"ى

ب"؟ت3-ث"رلا!نل!دةثامممدقةاطرتجهـايص.لشكلاابهذهاةاوضا

.نلآاهض"ثصصنتحدلذىاءواهذو.ءتكاهلظ-فى

"يأر-!41دةة"

!طور.فىترلما511!ابماإ-يراكأانينالةواكثف!أن4الماركبؤ،يى

افيوااةاةيهو.طرد.مادى4لمكاالمانتأ:ولاأسلتإذا-إلاقلايتأءهذا

ص.8بق"طاصدراظرأ)؟(

،875-83س.قلاامدرأظرا)3(
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تماما.)؟(نهامجترعوولافيفطفياقوااب*ثفونينركه111ةإن.افلابة

بلهوأأق!باما)مائةيرأرادواإذاو!.:"زالطبءداه5،لد.كا

نه.ةدب!ط

منهى؟"،بههةا-كىإالمف!ومءنء-ارةص0رعب41114وا)ةد.

.)2(المادى11واهجبث

دكة-111وهواطدلية-ءوءرى-اسأءلىقوم3ب،11،رافا-فةوا

يخية.اةاراالمادبةءلي،نبؤو

ا؟دلية.4بالمادثودهذألأعىا!نافيءذنوتحأنإذنوط:تا

ا؟دلية.ا!لىادية

ا)فلأساسيةا8المسأ-ل:"وليةالجد0ةلمادةارئإىااوضهوعاك

اروحاأو،ةالوصودالفكر!قةءأى-الفلسةاتجمهعشغلت

.(3أ-بالمادة

:ادادة

بحقيقهو؟-ميز،والطواهرالأ:ياءضا!.4منتعبرء!و!والمادة

فه؟ساال!لثهورقا5ستةلاءاامعهىو.قأ-ال!راالثهوق5ء-تقثهءوصتو!4

اءةءارلى05رفةلأ،5أقيوأءةولهلأءاساه!اعلىدةواول؟مليهننح!س

ى،لامادةغ!تلة،-ورن5ة؟ثفواللمصرهبأاوضبر!ااراقعتقنهاأ

.7خص9؟إ-*-.:9اا18"ةدفةوإ.%جياجلوددجإه:ووظرا،()

*الماري!!ل!ءارصنارا8-وإالأ،574سقا!االمصدراظر)2(

.ص"6لي.بن

تدىا؟:ةدكا-،؟ا-ا11أةدظ؟ناعواإخيخوواوهـدجنظرا)3(

.،4ص
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الملإ،"واقمناأن:"ء!نا.ودكين.لاثىألم!ن!اأفمعنىليس!لكن

ا!رةأنالهلمقرر:أثالاسبيلوعلى.المادةلوحدةإلض:ةعتلف

ار-ررةأنذإىبعدوقررد15ثم.ادادةقالأسا!صيةالوءدة!

ول!نه.ذإىبمدالهلموبتغير.الإليكشونول!!ها،الدرةليست

-ةقةوتوهء54أخهاوهو.م151االفل!صنىبمفهوم!االمادةتبقلطأىهلى

عضا.خارجة

دة11وا.دةاطا!ور"قعهورةمافيهوكل،محنىمادىلم!طهوا)ما

خركقادةإاأنوذ!.والممانوارماناطركةوهىأساسيةم!ورررا

.والم!نإومان

اليوميةواطياة.3-ةحرالاقلاكأبدادة11إن:.تجول3وتوب!اك

ل!خهاوتةؤء،وا!الركة.4اطرصن5افىادةفصل!ءنولا.بذ!ىكلثم!د

.المادةوحدةإلىعهاتر-خ

طابمذاتن!اأإلا150ادكاييزاع!يقاطابعهاحركةلكلكىانفإذا

مر!ءطةأة!ا!ىاطر؟ة"فيلاةفة!لالمادةكانثوإذا،مطلمقكلى

.؟،والم!ن.ط،مان

تشغلأنوليسمحامتدادالماأنةهقالم!نقالأثصياءوجودةإن

ننتاجلأثمياءا..تؤىو!ذ!.اد؟ن!ية!ا!"2.شهاءلأابين.حيزا

الأئمياءءذهمنوا!دوص.الآضرنأحدهام!ويحل،اقعارروتنمافق

ليةا،مااعلاعميةهلىيدلمماوخهايةبدايةلاأن،كاضاعيإبهزء!نىاستمرار!

.المادىارجودق

هورالمهن5-تغلانواد؟نأومانإن":لقوللأساصاا"ذوملى

.؟؟ص3سيةالمارإبخازءاركسانظر)؟(
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عنبنفصلانلأوهما.ما،!وجودالهماان:لقولذهىكلو؟ناءالإذاق

.أخصةاالما،ة

نأنذكرذ!ولنرتيحأءلمهقمل!ىالفكرأو))مقلأووالثحور

المادةبينالصةمصم!يةتحلأن-ذ!قبلقلنا-عمات!اولالماركية

التالى:النحوهلا!هذاتضعوهىوا)هقلالمادةأووالروح

فتطوركاظورودكنه.ماد!فموةءادثأةتأال!دمورأوالهقل

.؟(الإسان)مخقتمثلةا!ىففا.مهادوباتأء!ءقمادةع!بحفأالمادة

لظالإاصاقاكءور!*ونكيفنتبينءةدماقيأقذ!ونوفبح

بهاتتمكنةفدرلى5فيتوىدة111أنثتقدونبهسيونإافا.الإةسانقارغ

طبا!ها.وفقالض!طيفوهىاعلاربيةؤاتإشاءشصهاا.تث!"يلمن

العاملهوالماديةالقيماكاجأن:؟-!يونالماثتقدءذاكاالىأضفناو،

لتيحةيحيناذ"ىفإن.ثطورأعضائهوق،الإفان-مممةطووفىلالرئيسى

بصووةمضاؤ.و-واسهأتتكوبمببه.الذىهولى؟صاالإثاطأنال:هى

ذلمورومندءا.لىولالإالفورلور:الثيوبهذا.اولثاطاهذامعكلتلائم

الطلميحكسفي!اكانالىالمرصلأتج!وز.وا!ملالإنسالى9كمهور

مادية.ليس!تأضهـىراف!أيهاخأنفيهاتطيعةمرح!الىفقطالموضو!

المارك!بونطرقألهقلأنلنافيضحوبهذاالىدةعنمتولدةوإنكات

ي!نالصةممث!كهصلواأنهملدفيو!بنونمنطورةما!ةوانكان+ما!ى

هىالمادةأن:باهتبارمتهاعديئليساوالمادةه!قل11ب!ملموالعقلالمادة

اأصل)3(.

.2،صل!-يهبةنبةلما11لفا-فةوإت!احباخلبورلو!بجاظر)؟(

!دد،-ببةاكبةإهرللاثترنةمثاراصةورمع!لبةاالاضنرلنظمنظرا)"(

.025-".!صريانأبر
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.112/1:الجدل

.الجدلاةحدثعنأنفخىوالمادةءنثأقيد

الىأ-ةل5!طوويتلمالماإن:نةولو.باطركةمر-قيالمادةإنقلتا

:بين-طوو.الىغةلدااحركتهفىامثدرسا.ولأن5ى:لالجدمة02.وأهلى

قأم-ىاظارام1511ق-واء-!!ىرقيا)15ء4ينةءا)موالم5ف!و.ونهيره

:ول؟ةس-الأا1ذءوءلى-لبشرىالفكرا

.!؟ء")دحثفالجدلاولءا))ذىوعاوتاو5):طور)إن

ثة.ثلافياةوتهية"ءة"ادكثتإن:ودقولبرن

اعها.وءسدادلأضهاوءدة(1)

ا-،عيفى.اأدتضيراإلىكىاالةخيرمنالا.خقالنون،(ب)

.ابماب1صابنون،(!)

إلىاخطراظفتأنيفبضى.اقوانيناهذهع!ت!ورثأنقبلودكن

.ءت؟رأتالابهض

.2()إطامزصنهأكللمامااتنرحالمادبةا؟داهـزةينا!واا:ولاأ

الفكر5!ابطاتراءذاانم!سالوفهمهةا؟دليةالقوايين:ثانيا

.الإنهاق

ا!نةواهرفة5لناةتمأطرةقاتامن.!نتلاالقوان5تا-*ثهاة:لثاثا

ومحله.تانال!لةشاط4لفهباوضرور!امبت!اأآفى-تالمنىا"دىلمالعا

ية--اأةنراء-وةةلاهبيننهأهوكسيينلماراخد5نونالقاءف!وم:بمارا

نناءاباخوليررج:ظواودهاو:لأصه3:؟رالما؟!از!بمس؟فارما1(9)

.ش"6ا"ع!عبة::ةالألمالفدفة

"برة،\صد*يمية9؟الالمالةدظوا.تاجباخيرورلودبرج.فارا)3(
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اوتوهيةبايتعممنونالتاوهذا.الما،ىابمالهار5ظوا!نوءاء،.،سوروة

ثرةؤوثصرىةاو.ءوءوءياأمدءاووهءطاقوحروألثها-تعءنليماسو

.ورءت"الإا!انإرادةءنءطت-لا

اط"!يمىاأونلقار!ةء15لأن!ا.ا)تدرممرةةآ-.ثمدءةاومن

خا.الا!لتماأو

:الجدلنينقوايبانقواتبدأ

.:اهها.وءسادلأف!داو!دء؟ون1-6

المحرقيوالقوة،وعاااالأزليةاطرقيم!هادررةتادالف!نونءذا

لأضدا،اعلىبظوىثىءأنص:لونالقاهذابيانوللادى.االهالتطور

التضاررانالطر،نانهتو.ا-ظميةهرةظاأمطبهييا،اكىء"ذاسواءكان

وهذا.بينههااصراعاة"ثأأنمنبدفلا.-لامقثطلاأنب!؟نلا

الطرفتغلبةأنإلى!شدىولكض4.اث!ىءاةوصملىةقهىلااعالهس

الآخر.الطرتعلىالقدمءنءبرالذى

اراقعالتطورمراحلءقمرصثهأن:بمهقاة-ولاذ،?دثومند

ولكن.يئا!دايئهذبين.وازن!كدث5تدمااالطورهذابمدب!اورتتم

بكدثقدالذىاتوازنافإن:سالأ!ط"ذاوملى.اكطورةتموأنلابد

ءؤفنا.بموننأوبدلا

ادالأضدوهذهت:لمة،داداأتاثى?هلاأن:اونا!ااذا5وسنى

ذا05صراعإ؟ثايكدثأنق5بدلانهأالاحدواضىءقتو!دن!اأمع

اك-ولهذا؟يخيةنبينأنؤيدوصندما.اطتىالتحولالىرودىالهراع

.ات5لناليبيناةاقانوناقا10قيأ

اح.فى:اا)تغيرإلىكىااةخيرامقإتقالالا،لون-03

.اك-ولعنكهني،ا!كعفاو5:قلضالونكاأ!ا"ذاوهدت

لممادىاعراله-71
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ا:ىءات!اهصأن؟ه!.لندريمبااديمقأولابنمالنةيرأفى:؟،بياو

ار،،ة"ذهكنوا.نضقمىأوفنرثدةلمضييراتةيهاقيررث،ةلنرتةنهأوعهفا

نأ:ممهف-يمفى.وويريرفىثءمينحدالىتمملمهدمماانة!اقاهذاوأ

لررريمباظورهو:ادممىلنضيرفا-آ!رلجئاثوبمميريرفيونلأساعىاإمهط!

قءةثزتةل.امثىءاطابمةووير-اقثورى.ةلاب1،قاديمالتغيرودكن

آترخثىءالىثههء

:ا-إباسابنون6-"

."ادىأا)فاقالهطورهينثشنالةاذاوء

د،أصلببا،بهىماوهذا.يخيهو،يماءدأةزر-خا؟دثدأن:ا"و*!

وهذاآ%ر.جديد!لا..التضيردر"ةإلىووعملا؟ررثد"ذاصثهلاف!ذا

تهيىقيهلاث!ءاأنوذد.،ادلمببساب"إ-مىالآخرا؟ديد

.ا)ةطورإلىثشدىلذىاادهساعإلى.ؤدىئضلتا

إ3يةيا!خيرخيريئ..فيرهك!تلااإذءفكيا.-يشيرابتضيرالث!ءوبطل

برص،أالجدبءذاول!ق.جدذالغديمسابةقدبثداشبئاويصهج

إ-لبإ-5ىالآ-را؟ديدوهذاآ-ر،جدردإسبهء!الطرثقةبنةسي!ر

لاةهكهنهف!لمبلامبإباوأ4باسهسواءكانيرا)ةونثتمماو!د.وءكذأالسلى

،ا؟دثدقووررمجه،فب،ماففهلأإ-ة:قىو)-ءنه.4بال!ثالةدبمنصخ

الجديرد.اطابمامعيتلاءما!.أءلىمستوىألىويرت،

بد-دإ!اه،!دثدة!.لان!ا!ةماإلىإستمرالضكلبهذايروالته

ط!فى؟تماتطوووا.وهكذاالىهو.راحلمنءرصلةإلىبهوةملربحد.

واكور.مرةبهدمرةلراحلفش!روءسنقمخطقوليسرالمبى

الهفروىأالماقيطرد.البساب!هانونلتي!ة!كدتالذىاالوبى

.الابتماعبةاباةوفى

وصدة،نونوكل،ت!ا:لاثةاا؟دل!واأينالىايةينه،ووكهير
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الكينى،اتغيراالىايمىاا،خيرءنلضقالالافينو،،اعهاوءسأتداهلم

قوله.ة،السابسلبنون+!إ

،،هيجل"إلىبالاصتادوإيخاسكسماءافيا!طرةكاا)ةهذ.إن)

ببدوقيو.التطورءناثا""4االة"كرةن5محتواهاقصداوصهحأص

درجةوهلىآ!رن!وءلىودصولن.بةاصهامقماوعةمراءلت!إ-ب؟"كأ

خطغ!ولى5لا،اخبيرا!حإذا،لبى.محو-رءلىتطور"الةئدفى"أرء

،،التدرجفىلقطا،ت،ا-،و.وواتوكوا،رثاثب!ةزتطور-ءسثقيم

والتصادمالهضاديرهابئاالمطور!وخليةداماتإند،إلىكي!ليةا)حيةمخول

ظاهرةحدودقوأ،""!ينفىجمفمملاكأافيةإلآات15تباوالاالةوىفى

بكنلا،وةلقةوءلهءتباد!!هـهه،-،ءمينءخهحةلبقأو،ممينة

جواضبعندائماةكثفوالتاريخ،اهرةفاكل؟ب!وابرمبين،ا-ضهأ

.(اد!)1(المثروء،الوصداطركةمجرىخ!ددءاله،وجدبدةجديدة

لمارجمسيين:كأدلأمرةةظرية

ل،*التااطالنتفىعةد!الممرفةةطرمةةتتلخص

بةطخو،-واس"قطرق5لأئمياءابرفنأؤ-انال!إ-!طيع:ولاأ

.ي!مأرءقذا5من--هـي!رفة55ءلىلمجصلنأ

هنوهخغهلا"-!تيهلمهاكأا.و!وههتهلهاظارجىأالها:فيا"!

ايعمقيدهذاإلىوءات.قدة55مادةاث+ور0اأن.نالىءمإؤ-انالإث!ور

.ا)ظور"نمراكلثمد

واجتراوهانة-ااملىات41اطواءقايستاص!يحةاالممرةة:ثالثا

وعلى.ليةأصاالإاةةصالى5لأشباهاةورأعريرا"؟ساولكنهاللا!ف!ر

علاعلارجىواراخإف!طرابينانفصالهنأكي!ونلاالأساسءذا

79-69ص3-ث"للارإبخاسس3مار)9(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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طبيهتهقفقدكهالنفمى-ة-ةلى5ةخه-كساطارجىالوافعأنا!بار

طبيميا!نسوأء-الههلوأالةءلأنساسأملىمه!إىوذ.ا(ةالمادية

لمجفح.واالم!بهةقواكونيرأاخطوراملياتقسلأ!مااو5-ا-نماءياوأ

طربةالةينوصدةأؤصدة،:ئلأ!ةإاة*رةابدتضاألأ-اصاءذاوملى

.4فبلمييمااكصيةا11قباساأامهدء!--توأ،والةطبق

وهذا،اسلاءو4تنهيئبرا،ىوووا،اطتية،مبارإن:بعارا

جم!القالصرىإ+ه-لاوفوةالط.بةفىا!يرورةاالىو!حأ،أ:يمنى

،!طر،اطقيةلمةبميارث*ونأن؟!طقلا:الأساس!ذاوءلىالإ؟تاج

.ا!ورىاأةطقأءوبكوننأدفهاأيمكنولا

من!نها5ودمرفاط!ية،به!تراالدىأالمإهوولكط-ق

.عدمها)2(

يخية:لناوا"ادث!ا

نأوبكن.المجتعملىا؟دليةللادةةب،-بق!يةالت!ارالمادبةإن

-.وكلالمجفحقموصودةسا-يةأمصكةطاجم!اولنا-فى5!إضها:يال

ا،خكلة"ذ.حلفمرفىا5وعتد-الا-خماء!اث،ورواالوجودإ!ن4الملاة

وهذاالجدلية،والمادة،بخ!!ةاةارا4المادثبينوحدةءتاكأنلتاسيتهين

ا)خالى:الوجهعلىثئضح

موضوهية،حقبة!ما!الاصا،جو،أن:ؤىالتاري!ةالمادبةإن

نأ:ؤىصاأا؟دلي،والمادبة.أسانال!!الا-ظالثهورءنءستق!

ارجودأن:ؤىكاتاهماةالشمورن5ءمنةلاو!ومىاالواةسالو-ود

و.ق،لاصيةءنهذا.الحهوراءنو-!قتلوءوضوصحةبتىالواقى

اصمهورانأ:فييةايقارالماديةودذط!.)يةا؟دالماد،4ؤىءرىألاهية

41سلابقا-دراأننار)2(.71صبق!ساإ-دراأ؟نار)"(-
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!وفهوص،مادىفى-معا-أن:"ذاعلىقييترولر!وساقعلأونص"سأ

ةطؤ.راطور!ةاو.لىأ!صاال!هوراثاءنمهلء:دةهوولاى3تكانإذاة

فيه.اةهأوراتو!!4قلهلادتلاقالإأا)مفءورأنأصاسءلىا-:ء

ءوروخا!"الاى!ادىاةةطجماا"والمجةهعظورفىؤةؤالذكاإ-"نو

.ا!ظفة)1(ابتعثكالىأفىآ-ودائالا،دىةتاج،الا

تضشكانايةا؟ديةا!ولأ،يرةاتارابةلمادأن"ذاإلى-"ناأمااإذو

.اشموروألأو!وهى!وداربرلينا!هلةاوهـ+بةساأءث!يةءها؟،فى.

ته!نءذاأضفناماإذا-مو-و!و!ود4ديلى4ءههإطد-5عوا-

لداديةةينتتة؟لاوح!ة-صيونلأطيرقولكا-"ناكأنق:!نا

!ماد"،اسشصرارص.أالماربئ.ةلأ-اديةوأنفيه،ا)تارادة،وا!،اهزا؟د

.2(ةالإأساقد!معاءلىا؟ددو+ط-تق،لجدليا

ا؟داية.ديةباولالتاربةةادلأارتهاطعلى!!سوذبهسيونو!ا

الدوليةتب!خأإهضءاولةندهـا5ايه-ش.بر"ي!مابا)فصليرتونبرلا

ثفصلموان،أ-ر!هـةما9)كندلاهوألمرافهإنباونإصههيئلذا-فيةاك،ا

لة!ةمةبك!يةارلتايةدإ-اايي!م!او،ب!هةالتارةإ-ادةاو،ةات؟داأصادث"اة!ن

دونقالإأ-اخاب!قاةلجوراآف-يرحن؟ا،أ:وءةرروا،ا؟دلءن

ون3-5راطاماث!3-لألمحاذاحاولو"افىة5-إ-اديةاا)ةا-ةةار-ا-4اط

.نا--ةق15ءذث،11،ور-وازةأ-إطونأةءاينت!ازةان!م!بخ

ليةا؟فىا-ادت"وا،4يخهاناراا-ادبر"ا!!نالةفل:.ءةإن.!رىأ-:4ن!وءن

ا،وضهوعوالمنهجعاههمةإينالة!لبنلانهأصصاسأءلى.قاكةاةضيوةع

.تصر.ثالدىإ

55897صبقا"اددرنظرأ)9(

لأ9عىقالساأظراسدر)3(
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لممرتواسقخدامه.لجدلامتداداالاليستالناربخيةاطدبةوا

+الإنساقالمجتمع

ا!بنةباآصط!،اطبساا)ظور؟ين!ةوابخيةايتاريةالمادلينوقوا

المجتبملاإ)بهـا2فهحأكأانينوالقوا،ؤ!اقالإالمثمصررءنامتقةاالموضوعية

هـاممد4اياة41قوظهيةياظ5اد!طعثصفممكن-"ذاهلى-تطورهق

:ص!فةفىميةالطباتااةراءن!نضإفميةالإبئفينإلةواود!طن

يف!موقاليشرؤلاء05المافالينالبمئري!نآ-و!ال!!خماءيةهينالةواأن

تبين-اط.يميةانينالقواولكن.قوهايكةأنبدونيرأهدإفا!نهمأنصب

اظورانينقواأ3رس.بىي،التاربةا&ادو.4ةإفافيصءإءةوىبمنالهلافة

إنهاأ!ثهن،تنلفةإواحقةائدنهـاءاال!!ناءيةاينواقواالإء!ماس

إبديولوجىهـلاحتسةمهلأن!اكا.الإءظ!ا)تطورف!مءنت!!طضنا-

ا!رلمحةوتهوبا!ا،الإ-نماهيةاطياةقنغيراتا!دأثهلىبهيمهتان

.له.الهااطبثةا

معنا!لهيىالمجقهعقآ!رالىشكلمنافو،لافىالتدضلود!ن!

وهذا.اةطوراعهيىةمامأإت5511!ذليلبئبل.جدبدشكلاحزاع

..قناال!لا:وعا:قدىا،!ةمأوراةاربف!يةاورةا)ءسبان!يتلضصالضذليل

!-بذ-ةقنوأبدلاورةاضراءذ..4ءظال!!4يئالةارةوبىوايضس

ع!ر."!طة،بالب!اةايمى،مماعيةالإصاتفيراةواالإ-ظهـث،القوأبين

.ال!!!ماصةوالأش!ل،ادادىجالإنةءلىمز--،اة*يراتاأنأساس

-ذأ5لأن.الإلهلإرادةولا!"جطللإرأدةنلام!نها:ثةالءة)ومن

.1)جرفا)تاراطل4!-0صءدأءنقص!أويضهف

،76-لا3سدكا-:؟ث"؟ه"الأدالافا-ة(تاجإوباخةيورظر11()

الز-932324!-صإنيلم!و!و؟اطا-؟والماعبة؟لآالماأعل!نظروا

؟و.-و.م!ةةدرادأ!يهر
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ئرءشلأيأوالصدفةمجالةبماوايس،مادبةالضرووةأثكاواذا

يةصأنك!يونإطايرى؟يةحرؤ-انل!ب!طونةمميفءادىكير3ةر

يرةررتلك!د"رز.بحيةالضاراضرورةاموصوهيةيدرك!دهـاتحمهلذ+انالإ

اكلمكلااوب!ت.وارادةنو!ودكن.التار!فىالثعأورءهلياتسيرفى

كلبو!يماضصهوأ،الضاربخلظورا،وف!وءيةورة"فرءمرفة"والذى-

.1(الفردةبةاطر-اتت!ققالإؤسانلمصلحةاسةخداء!ا

بخية:لناراللاديةطبقاسىاةإابى:هعفطورافيلسآهمور

أت!مادىأساس.ملالبماةسىخالمجةءركأؤفيرالمار!يونولوط

طههاالر:سىابتعظورءرفىقا!ار3سييناطر،!،أ--إنوأرىعت

أ-ل"به!-إقا!الأنبمذا،إبح!إس،لة!وواتعرفىأأنيخيةا)تاريةالماد

بهداكاقالرحلو5،إبحلس"فإن،8والدواعلا!ة114-يواالعا"لة

.الذءبل!!ب!با.،3حاءار،

لى5مهةمداالمساءواالىجالين4لاةالهاةطور،إني)س"رض5

.،نورجا."ةءدل!اايصلنأ-ةطاعاا)كأو5أ+،إضهااب-اإلى،.ورءان،

-واء-اعتابافئآراءءنتضاهارماكلن5-؟ولنهأ:أءان،ول!

.-"ارجان5أولهأتكا

4أ-أدالإ،ريخاءلمىخصةهمثبةنحتافة؟رأ-ل.رتا)"لاةةءذهإن

رحثية1،"سءلاميئلاثلىة،نبمسا،قهةووا،-انور5"0.1قمهاخمأا

ةواطفهارةيةبرابروا

-طةهـةوو؟هاد:فياأءلاصزلاثالىليينولأاارحا:!ناءنمكا،وؤ

اةةررمافىالىءبرىا)"أودبميمأن:اء:هـارلى5115؟شلوسا.ذط-ةا،وطثا

.39ص3-:"ا!ارأنهإساركد15:خار1()9
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.،1)المإمقء!ادر-لحتوودء2ذاكأواطد"ذاإلىدفؤ!اسىالبض

وفر511الآءادىواجراة:للاةات511بلماىب!اءرتاخمأاإرا-لا12!

2اطف!ارةس55ق

4-ةدراي!-خ!قو-)إهاءلمةش!صةدمأن5لاه!ثدفنماخمأااولةا!لىان

اءاسواجلىاو5-ربخاةاالىو-ودهلى5ل)5لداة5اؤاوسةطاارةتاق

إهفهأميةهـادلونافاءاءنبماء4ار-الاءقبماءةوج.شان:ةهقالذى

اكذإهدوبلإه.ء:قع!-ال!قا)ةيرةبمصرو!ذى.قيودونبدإءضها

ير!دل!الذىواجلأزا-نددفى:إ:.؟لاصؤةةاقح!شصأكطور-الةق

.إ"يرةءالأىفي"

الىجال!!نيهلاة"شكلأول.ا!لىا!ا)ثكلة-جم!ونأن؟-كنولا

أث؟لإلىآثيراكأاة-كةإتثااوطا)ةسءن"ور3ءلىيوةوىةلأوا)"-اء

ةالةالاءرحه-بتفااكها.طرةاا؟"-5"ة:س1511:كلإلى"ةت!محأإمهطأ

.(2)والإفاناطيوانإفى

واجازاردو-قةأتم-قا)ةن!واجرا-.!لىاءىاواجلىاوثءر

01لأةاما!هذهفىاط!ارة5-صقا3مروت1-الآءادى

ةارادإر-لمةافىاةةافيةااءاهلمةافىتوءد.بةالآحادالهاءلمةءذورإن

لىاخماارءا؟آعماوا.،"برابرالأراطوأ"ن-لأءلىوالآويمطا-يئاطوراينة

4الةةاءتءلهةا)5إينافرقاد!-ااطفهارة?صإداءةءلىلاثم51اأ--د"و

أا،ءادثةلمةوا)159

اؤواجافى"خ!االآحادى-ا)زواخقأءةنازواجاءرىأن:أولا

إ؟ضأنازوس-ينا.ن)-صإ-5حا)ثةاقالزواج؟!ع!امنإذاكان.اثضاقا

.24-99عرلادادفىاطا-.اد-ليةاو"ما:لاا-لانعارا()1

.\،صبقإساإ-درا.ظهـا)3(
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ةتط.ازوجالى5أطقذا5إ-!ردىالآءاالزواجةظامةإن4الزو!لهالشرلآ

حم!ا؟!-ثةةا&ار-ةو-ينازال!كلءرإعهحلىاةتااا)زواجام؟فاكاقاواذ

ةةطلار-ل-ءرةاولو-إ-5حالآ!ادىاازوأجادظأمةإن.زوجةغير

إذاةارأاتاةبإ"ظ.ةازو-ابيماتإلىإهثهةتقلادأأطإ:س.اطقابهذ

.؟ذسهةااةاطر!تءار

؟ظامةإنلأما-ثادةءلى.ةومقاةةاااجازواأظامكانواذا:اتا15

اللأ!ادبةلمةا)515قالأبدةو-15الأب-5إدةلى5ثةومالآءإدىالزواج

ثوايىأن؟-ءن-كأكلضههو؟اإلي"لأولاداأ-بد-"ون3دورة"ةس

.(9)فهوؤ

إرا-لاليالإبمابةاسىب.الزواج4رئدبا!فص؟ل"لا.ةإذنةاك5)

ةةوابراو،!اصلىااجولزا-ب!اناة4ء!مهراة.هـةسمضاةاورظن4ث،لهاز-تئي"ر

نةباظهاإقرونألآءادىاو،جازابهـامهةاةارةصواط،اقاةةإازواجا؟ا-دنا

الماورقظ-سب.ازواجاوآ-ادبةا)ةةاقالزواجوا!ن.ا-ةاءواا)زو-ءة

.،21(ا،زو-ات1وهئدداله-داتءلىالرجال!ي:ادة4بربرابراءنلأهلىا

حف!ارةالةديم1511!ثءوبأكلثرءةدواج1)ز،ءادآأ:أتء؟ذا

.البه"هةوطاثصالى5فءزيرلالازواجثصولأكانوذد.اوظور

لى1415ءة-إ-ءه"إامرار"اقةلآ،45اةتصادةوطءسءلى-ذ"لأزوءاوا

لى"-ازوخاصهثادةاهـةفىالذى.و،4والهالصداء-زإصىشكةاالماحث"

و-4زيرثوااص!4اليةة-"تج!مءوهوقولادأإنهابلى5واطرصالها؟لمة

،أرأةكبيا-ةيارىترا!ا"والآحادىجا)زوأنإ،الةول--ءنلاي!ولمذأ

-الاراداءصصءههكادبدونهرجم!و.مخادالاا!ذلأءلىالثهكلاءوولا.والجل

.77-78سبنل!اا-درنظهـاا)9(

.49صفيلساا!در)3(.
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/.قي*نالتاوبخق!زوفابكنلمسينالجهإلينثنافضا،.وي!ملفىساء

ينا!راعاا.طو-ع!ادت"ط!قاثإينادالنفهظكوربأن:الفولو؟-*ن

هـسفبااطب!)االاتطهاداضادت!وعذ،دير"حا،ائثهلهااقوبة)زواوجالى

العبودبةلبجاإلىالآءادىالزواجبأن:لمهول؟حنو.لا"صماءالى-ال

التى.بى.اليومحثىءم!ه!تصرةفالتاقااادرء"تحة!كاناعهة41وةوالون

بقو.بئالآ!روق!حلامإإلاضا-5اتطورور15ازديماة!!لاقي

ا!!تماورةلتةاةضاتواات"تنا!رعابيحةص!4راءلى،حادىالآلزواج،؟،-.يالاا

.لأتدن)؟(.المجت!خذا،5قابفى

إضاملىأبل،وحصببةالعبودحةحينلانةطوىعلىةالههس6511للةان)

مة.الزرا"تماتد،زوضةةةدهبادىءتذنةو.ترن!الأ"نة))قنماجضين

ءلى.ةهدة؟ئطورتاكىفهاتا)خناةبميمءلىمصهرإثكل.ةطوىوص

.()2(،"دووقافىتحوا-ح.قنطاق

أوالدو!اعلا-،للد!قينثأثكهتوايمن

بط-اث!مماةفىالالاثنتبوناواكا.الأدقالطورفىسا)ةطان

ةءاعلالألمكيةو!دت،4ةبرابرامنلأوسطا0الطوروق.ة:سمباال!ثه!مب4

ط!اتق5مضةظمافا"ضاءطى.ةاصاأيخاتطابخا5بءبركانالى"ماثى:"

لم-كأاةاةخلةةاوأيةتا:لالىطةيفهموبهـلمين+الههلةت!ميمو-د؟.لدلا

بخم!.ا،ةإتبادلا!اطةاوطا)ةسءطىأاوهذ.لاةطمات!لم!ىبعن

"!نلهلاهد!ورثآة-م!دث.4ةبرالبرءقاهلىلأالطوراءل14وء:د

.الإنتاجافىدائ!ةزثادةوءدتأن،"ذاءلىوؤه-.واطرؤ"الزراه"

.ابئهعوراتةصءنيةءثوضرورةالمتة-!ن!نةالت-ادل!وأ!

.-9883صد(:قا"!درا:ظر)؟(

.72صبق&ااددر)2(
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إ)يهاوأضافتسهقتيااكأاندا)سلتةسيمأش!لاطضارةووطدت

طبقةإصمملةلأ،-بقع!ماهايميزو،!لبيرةميةبأثفم"مهلاخاثاطرةا

فقط.البفهاخمهاد!ثها3و.ولجافيؤط!.بمن!اقهرارط

ضها-بطان!اأالا،ثاخالإقجهدىأدللا.ا)طهتةهذهنأ!نكملىباو

!ئآ،ف!ثميمائاتهاوؤلنعاظماو.شاجال!)لدةزحذنأو6تإوةالى5ؤمبعارنأ

ءميمءلىذيطرأناصهةطاءت-شاولفحسوراتةمنورةسةوتص!خ

ءكنىا؟شفبةالممدا)ةقودارتفا،الضحارةنب!أوالى.الك!تاجالإ

نهنباهااقالإدتاجآ--يرلى5تاددة،ئةطاؤواتة-ءويئءنالهتار

ثمة.لمحةا

ثةءلهةاراواث11تفا!ر،والةتودامبيدواالبضاغتواؤابءاوالى

اكأا-المئماعسبيللى5طقبالهما-؟الأرضظح/2كااتمأنفبهد

ةكاولت!سةوقلأفراداتمرفترتالأرفىةطعالقب:8وضعألىنطورت

نأ*د.باورأ.ةفيا3آأالىيأ:قك،خاع!اءد!اأصمبحت-القبية)م!ا4

حدإلىلأءرا"طورةل.علإ،؟تا)قأكابةا)لمهثيرالمشاع!ةوقءق!رروها

حق!ممنأ!بع-كأ.الأفرأدفدي،وؤعه-ت،ثميرة511مدكيةزوال

ا:جارة،ابتبرسعو،ؤءنوتباعاب!4ب!4لأرشا!تصبوأ.ن!ا5:.ةازواأن

،ىالمقاروالرهن،باوالى،4المقارإعية11ووجود،الة!ودوظاور

ا!اهير.!!ناةءراءاءددابدؤو،د!ا)5ةليله،دأفىاشواتاعرتة

ءثلكانتالقا!روةا.ةأزا-ت،ا؟ديدةإ-نةراول،الأروحاءت

.511:!رةإ-:تراعا:ةأر

يرةث511ضهاءأه،كانأنةء+دو-ود.كلءو.اتؤىاا*ثاا:طاماوةةبى

اط-فئا.-دأفي!امإثاربملا!وصررن!اإحةو"دةوارضأءلىيبثون

..كاقكلقلأصهـاراينةررثالههو!اشإءلو))،ؤاثاا

لأو!اا)طورواترأمنذؤا)صثطلدىالإ،ء4ثهات?دأإءتزو)قد
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ا)خةيراتأسمتدخالذى،الإ؟تاجضوطتيروأدى،4ا)بروةءن

ا):ظامقيالف-دبدةوءمهالحة:و?احاتإلىالإ-تماه.ةالأيفص؟لق

يئ.د1511بمص!فىؤىالهثا

ء:،رر،وار!رألى4ص!دثلإهاة"فاروآبرجم!ثتتبمدءدثء:هحر2وظ

المجفحا"رزةوسعص!نةولماءةةربئءسد؟هرو،باءتأيئس?قي:هإلى

ةهدو!الق.م-ثرةأثر3أةؤرء"اكانإل،إةصاد.تا"ذهثنةثوةقأن

الدوالهص-أكةةوةيعص.طرةتوتأواط:ةاتاإينصهاؤراع!سقذفى

آ-مىبصورةالاةة!مادىانلأ-يىء-داة!اا)طهتاتامطدامخ!-

.ء:سء-"،

،ظبةاتإلىالمجتمعإنقسامالىأدىالذىامملا-متةأدىوءيمذا

!له)1(و!لداءلالإوؤى511:ااتظاماتهطمالى

ءخاءسءلىا!ةوى؟4لأ..اطضارة5ءس"نبمسا"أبران"-ءذا

مية.إ=خمانطمقع!ةلمةتاءسا)5.!ذو"")فهههث41!دا-ةا)ةوبة"ا)طبة+ءادإ-ب

صو-ل"ءنمو-ودةء-كنأالةعلمذ.05الإ-ةه-ادءذأإلىأدت

اة؟ما"ذهأن:.وتيح-:قوقد-والدو؟اعلا!ة11-*تةاوا)هائلة

اجولىانلأ!!مةاءءياوةلأا-"ههادإإلىتدأ-ببت.ه")خلاه1ء-4ل!!:!اا

الى.ئردىاظا!"وا"ص!04،أ-اءلاألى-الإمه-5-ادإلىرشدىالآحادى

وااد؟ه"الهاءبةظامك5تك!اةظو!لدولة.لانةراءةها"الأةكلههـادإص!الى

أت-أمأل-إهصاط.قىااءساعافىامح!وة!ارسص،ءنا-ت:ديئاتعو

ا!ة!و5ؤا.الدو!صهأط"ا2ءثاالتى،الثسء:4باءم،دالإ-ءه-اءن

:-رىأتإه:ارةو2الإش.-ادحم!إإثهـوههوناء"شصدهالذىإةالىا

اظا!ةوالما-*يةالعائثهصير5ايماإثشولأن!باتاا)مهورةصما

ألدو؟وا

.*8922"،قصلاا-دراانظر)9(
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ولم"الممضاههةالم!د؟ية"وكانلأ-لاةإن:اعلا!،الماءيةن5ءا!أ

و%13أإلمةتو.ق-5،يا4أمهيرثةصد5!ورقالااظاءةص!:ةال.طير

هادالاسفاع؟وأفىصف"هتاكأاصاطا-،والماعيةاطضارةءهسق

ابمنأكانذلاى3و.!اةء:اه4تلىلىقاتالىاد:هءاتانة-اموكان

اقي-ةرواجاة-خوا-تر(!الىجل-.ادةكلن4اعصتتبماوالآءاد!ا،واج

.ذ!ىلى5ءتر!-،؟لميجةالدولةنتكاوصذ!!ى.؟ذ!ىاطا-4دإ-*-"

.فاءاضهاإ-"ثمارءنثال!-يلأةوىاالما?اث!هإط"ءلىاةظانه

اظا!ةأالمل!ءه،ءنابو!بناءوةتهوؤا

الإكقاداتءلىردهأهناءق8إ-أا"ذهإلىالشيوصاليثلقفيير

ا"-*يةمحوؤإدخاا"يروم!موي!ود3):فبدقولا!وءلميةأإلىالموج!ة

:ةقولك!اطدثثبمبتاو.(1()ا،ت

قف!وأتةداعلا-4المذمميةأنأ-اسعلىؤبردالذىءذاوءتا)

محرو.ونا+ور-وازىاالمجتاحأهشارآ-!ةويئالهورصوازءقةلأأيدى

اا"آرةوا*اءرمات.ءذاهلىاعلاممة*ه،الم!والناءصه،ظمد-ي،يةأكلن

!اخىئ511وب!ذا.()2!فقط4البر-وازالىمو-،ودبهنه.ئىهمن

.اعلاعه"المدممية

لأها-ء4.-كانلاأنه:يروناروءوييناأن:،تفهح!ذاوءن

ق41أءداتسابلاا:ومية)1فإن"ذاومع.ا):توءىاد:هعقاءاعهز

.()3!ا-تماهيةمتجاتتملاءق

لإةنفهادء4اطا!!انأ-عص-كا!ير،إتياص"فإنةلأءصا5قءاوأ

.95صءمأ"ثون!با(9)

.9سبقأصاالمصدر)2(

..6سقيلاا!دو)3(

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ال!صاء!م!حتمتارواجحاديةآمبةكلأتذتاىاتماتابقأممود1أف

ملى-وما.رواجاء-ذاعلىبةة-!نولا،اروجيةلةاطيايةبانأن

أولادهن.لء-:هوكل،مميهدحهن

ثينإ-5الآطدىالزواجد.مهمم!أن!طيةالمدءلا،ت-تت:-وهكذا

نتيجهةا!ر-لا-ليادة14فأ.الزواجذ-خ8إ-ةصاو،ارجلصيادة:ءا

الإقتصادية.جلالىسبادةلوافييادة1اهذهوسترول.الإةنصاديةياد.،)

الإفمهادةةلإظروفدزثقي؟ا-ةمنفهىالزواجةصخإستحالةءن"اوأ

.الزواج-اديةآأفال!فىنشأتالنى

!ء8الدفيك؟م!ير4كنثيراث!طةانثأت،أخرى4ناحبوءن

عدمإلىأدى،1-،إءلس،ةول!دملى-ءفهوهاسيراتةلم)زوءبة

فان.ءذامعو-الإذ!ادبةورةا)ءسق5صاكاأعلى-ف!،عتحااف!3

تزغد3ى0ط4ةظاهريةاتحا!كلا-ةحا!صالزواجذسخ8ا-فا

.(1اضرؤا!االوةتقالأحواللاتآفى

الآحاثىايزوأجلظامقاكهةلمةينماءر!الاإ-تمهاداث،،!لولا

.ولرأةارجل!!ناطقوقفىكاهلمةا1إ-اواةإالا

ب41،!اتابماازواجاةو"إنجاس5نظرقالأتلاقىازواجوا

اطب."ذادامماكذأىيهقىأنفي":فىهذاوهلى.و!ده،الجنهى

لآنجر-ضضصمن!ر.افافيممىاطبالثمورءدةودءن.،ئمما

حبمحلهءلأو.مميااطبهذاإسننفذوعتدما-بالعالىببن!صوع!ا

.ا)سواءعلىوألمجةمع،"طرةين4بالدبيرآ!ء،الطلإقخ!ثضرآقوى

.!لطلاقاجراءتءنالناساراحةفينهوءيةئذ

هلألةضاءبمدا؟خسينلينالعلاقةأث-؟لأن"إنجاس،وبرفترض

9.هصبقلاالمهدرنظرا)1(
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علىالأحوالابظ.قويقتهس.سلبىإطابم-مفمرأسالى01آلإثماج

.)1(سيزولعا

مامةررسينقررهذاإنأارائلةالمناءسعدلشحل"ةاصرأىل!نو

اطياة.فىأةررالهمبرلتأقلنرحالمن-يلأى،الجدبدا؟هلبنمو

.اساط،اوسا"ل!نأترىا!خماءيةبوسا.لأو،بالماللمرأة!!ترواأن

إرروافعلى-لإصز-دنأنالجاةقبداألهندةأق)نأ!هاءءنو!بيل

ءوأا!بربار-لءطشرةءق!نهقأنأو،اطقيقاطبدافعةير

بداأب!واةأاقفإنم،النآسهزلاءبظهرو!ينية!ادالإهادواةبءن

لضاميأ-برةوننمف!ليةاداترا:اال!!ء-بفيهلو.نأهلبم:خىةفيلما

كلعهلموكقالمامي!آرألذ"ىوةقاو!مصيرحمون،ثةم!.أنعابهمتنبش15

.الأص)2(قماكلوهذا.!رد؟نرد.

اباناقوطوت3!رأاثو!اإبةقلأسهـةاءههيوومطممة

!ررتوجها)شالإنضقادأتجملىردهثناةأقمنهايتحدثوءووالمفو!

."ههلشيوا

ررم5الى:0.4امثبوادءوةآ-تطاميئالذ)؟لىأو.ي!اقد؟اءنيرتجب

ؤ!عز)اةسافااوؤتقابرجوازث،اا)ماةلةأنإ:عايمميردو.!يعا"،

ءو-ودةلا-ت،نهابنيا؟اموكيانهاب!ءلوفى.افردىاواربمع!الىأسال

بالذ-:":،لأماا)ةسرىاخاهالإكلثهنهاد؟قو.فةطزتةالبرجواعندإلا

ا)ماق.البفاءثم،!بروليتارى

وكاتاهما،.هذ.تهاتفباتمحلالطبماتفههحلزيةابر%وائثهالنايذ

.609،.؟صها!وا(والشاعةالمدء:9أولا؟لأأصلا:ظر19(/

.؟6.صجمق!اإ-دراأظر)2(
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.1(()لىساأا)ر"لةلاةىشهان!لا-وآههت!اةةازصوا)بر-ئلةابها

وله:ةةوهه،ا:4اناةدىمناها-رالة-اءاثهاء"ن5نا.101ة!دثو

إلى--و!يهالذىالأ!-لاقىةوقالذمرذا5فه!كاناماوا:د)

..إ)يهاثدءون!نا!وءاأنيزءون31ىارسدةااة-اءاايفصاء،ينابر!واؤا

..و-و،ة؟،دابمار:ةةأىاةصصاءاإشصاهةإدخالالى!اجةيناثوءإيىت

أيتارجمةاسواأ-اءف!متهست!تف؟ونأنإيونا)بر-واز-*ةفىثولا

بهصثم.ءإةوافىءاصه"لذةبج!دونإل.الرمصآلبناءءداذا05نهم؟ناو

اكساء)شاهة-وىوأواقعاطةية،فىالير-وازىازواجالهسإهفىنهاء

نم.أو05اذناالثمي!وء.يرنة،ين!مأني!عنكلاةة!هارى.المتروحات

إةطاتواار؟ءباةإ-!ةشاالةساءإشامةءنالا-تافه،.يز!مكايرددون

.(3)(رمطيةيحةءسهـلإثهاءز.اباةادبا

الأطةالهبةؤدال!إلغدتالبوعية!أن"شتا)ثبومىوال:ان

ءفغا!وءورون،،التراط.ية.كءيرالمجهءحقإ"نجهم؟بنرقالأءسة

.(،.بئوذهاةوعةاطا4اطبةا.نر+%مناا5بنتزو،وثهكلا

-اصورأءلى!،اقااالأعرةن!ررتمأنيدؤار!ه،لأأن:!تهينوه-!طذا

،أرأةاإنماعة.نعماسأعلىءا،إتثاء.ا)ظاماءلم!اكحلالآحادىالزواج

لأبنا?اإينو،11-ةمنات03والأاءالآإإيمنالصلمةوظح،الجنسوإبا!ة

.امثبوهىاالمجتعإواسطةء3بمي!آلأطفالاإونيىو.!رىأ4ءث؟اءن

لإرسائهااث:وه.يرناي!دتا)فا؟دةدةةاال!ليممؤءتينةزثأوا)ص!.

.التف!وصق

.61صصبومه41إ:ان)9(

.63-62صقيأطا11،در)3(

.63-96صةقلم-ادرالم!:ظر)3(.أ
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مجتمماتوجدتفته.الأؤلءنذ-ئوجد!)..فها!اادو!.نوأما

و-لمطة،الهو،عنة!طرةأبةلدبهاب!كنولم.الدو؟ن5فققكالت

بالضرورةإفترلته"مينةدرجة!مادىالإهالظوربلغومظما،الدولة

ةسووإ.اأصيآالإنضامهذابرع8الدوءدت،طبةاتإلىالمجشعبالق!صام

يكف.لاالإلتاجبطورفىدرجةمنصرةمةجم!طواتالآندقزبوفىن

ئقاطويصبحةل،وحسبضرووةد-ءونأنابقاتاهذهو!ودعةدها

.لهسورةباة!111قنصمأتأ)صرورةكابااطبقاثاوس!تزولتاجال!مبائرآ

.لضرورةباادو)!تزولالط!بقاتزوالومع

جينالمتإقيادأساسلى5جديدآتةظيماالإلتاج.نطم(لذىهعواقي

نأبةبنى!مث-كلها،الدو!!آ-!ير-ل،المساوأةةدم3!بحربة

افأشواابداقااخزلاببالبامادياتأمتحفلملى-مذاك!ةن!ون

(؟()ؤث"ابرو

ةولءنثيرآكىيم!رجلا؟ايصمأالنقطة.هذةقتاولاخيو!اوالهيان

.(2الشبوصدة)قبالهأا!كرة!ذ..اهذإني!!،

الماو!يةفىا"ديةاله:إءمر

ولاديةالجدليةا"دية-بشةبهاااليتينيةيةالمار!الفا-فةص!2

اقاوىءايستطيعمنهافكرةكءوبئفىب!3مرضارضنها5-النارثخية

وإطاد.ءادبتهاإثباتالىتهدتالوالمناهث،بنابمأنبهاالإلمامكد

ةة8ميكزةخلا-ةدعكل.!هامادولإثبات.الفلسة:ةقيمث!هاعنم!ورة

منها.فطلقا-يالفلسنة

.*.-،22ولاص4وااطاصأوالأيهبةلى(؟لأأ-ل)1(

.لا*ضإجموعىالبانأظر)2(

إد!لااا*كر-89



-*4-

الىا!موانينكشضإلىث!دتأعاب!اأكلرقلار!يةالفلسغة)ن

الجدليةبة"اررهو-وهرىأعهاسءلىقفومو.ظور.قايهالمعايهاي!نمير

امالم.اقاقطووا!نشان!كعفوا!.الثاربخيةيةلمادءإيهاؤنبو

اشموراحتى.مادة4امالمكااأنتثقدمللهباو!.تهبمادةآصلمأنبجب

فكونالإزساقامثص+وراأنصاسأعل.أعحلهقمادىالث!طوأوالصثلأو

درطتأكلقمادةوأ-بعتب!ر!تبظوروكللالإنهاق"ةضاعدبسبب

ثىءكلأنعنبكشفلوابى.مادةإذنموجود.ثىكلة.الفقيد

هوالذىالت!ةيرهذاوأن.ال!!الإقملىثابت:ىءهتاكوليس.ههطور

لارك!صيةقم!نولا..!يرهايم!نلا،!تميةنينلةوابخضحأ))15ثونظ

وإذا،الإنسانلإرادةولا،أءدرايهرةأولالإرادنهولا،الثهالهدوة

أمانل!قتألادرة،ةإن.اثصابلاذءرفهـوصتهولاطد؟الم511كان

.رةوضقةأولمهرفةئلو!طمنذلدومامدااطواصطربقن5الا

ع!ببن.للانطر

اءكهالم511مادبةوكل..الةقيجةءذ.إلىونح!-5لماو!لواذا

هوو-قاصاال!لمجشعالى5ذلهى!طهتطبةونة؟ن!م.كوراوأله!لافي

+وووالثماد!فيهماع!الإأصاقابتح-!يةاكاربالديةير!قما

!نا!حا)ئاطته!ةاينالقواء-بدلقطورأوأئ!وكل،مادىناء!الا!

هذاقواضحةوا؟برية.4الا%تماهثوالأثهكاللمادىالإهتاجلتأثير

يؤاتةق.وءربته،حوالإنسانأنيدمونه!اءنوبارفم.يرالضم!و

.ةو!يهاةتدخلواكطورصميةفم

الديئتسقأ-ل.لوازمءدةط؟انترتبلأار3صي!ةالفل!فة"ذ.

لى.بمامنهاكتنىأالأساسمنوالأتلاق

،مادةالإأساققلواله،المادةقمنصرلموجودأفى!ةورنم

4!-ود.ليساوضوصةوابالما،بةيتصفلاوالدىمادةالاجأ!موروالث
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داحية،ءنءذا.؟ادةليسلأنهبموصودل!ساالهأنعلإ،يلزمروهذا

"ذاوعلىالج!ممبهدببقلامادىوهوالمقلأن:أخرى15--،!من

لأن.اظلمودلفحرةحقيقةولا.الموتمذا:ء:الفكرةيةة!!لا

ابم.رر"وحالىأوالنةسوأقل51ابقاءثفف!انواولودالبءت

.دة111هناة.ذلاىكا"ةناءثرش.3-يةر11وا

يرلتغيرالوجودقة!هكلأن.تئالمار!يةقالتهيرةصكرة:!اه"إ

الدينيةالقيمكاناذا،الأ-اص"ذاوءلى-الضىءهذاكانأيا-

.لاتطورمالهاأالمبدتاطباكةيرما!اثمار%نوأيد،ة.و-ودلاةيةتلأا!

ثابتة"ليأزذيهةبو-ودةه:ءدأءانإكاأن:اصكء114ؤى"ذاوءلى

طأ.اظكل!اةاغ!جمون07

لذاوحق.ثباتولا!او-ودلا5،الأخلاقيوالقم،الدث!أ)ةم

تةلوا4!!دلمي!ا40داؤظاتةا4!لافيأ؟ةناك5إن:تتولءن!%د

ا)فدتمه!دأن5خارحاوبمون،اظطأثصدأتطثا*ون.اراهن

8،ةأ"بتالأضلاقيةوا)فبم.ثىءكلقإ)"-يرن4تؤ11!المار!ب،

ر3سية.111.طرقوءودءاكانإنوا)ةوروا--ةبل.--بروبر

ثباتا-؟رابةةءىاوهت.الةبممنةبمةلأد"5:اتلانهأ:ولمم

؟(.د،ةأزن!اأفيالدنرف!ر؟ا!توالأظةيةالدث"ليةادمبم

لأساساءقوالأظقالدبنصهلحتأؤوص،إذءبالوازمضبهءذ.

انجلمى"5و،مار3س"تيكلةفس.ا!وازمتد5بةتلاالأعس!د*ن

مماكس،،كد.أماوص.بهذاداطة،،-تالينو،"لي!نين،!

الطموووالىبئالدقبمالىانبهعلرنهماأهو،ا،طلقاتة!دد،إنجاس8،

"بي.،.لنوبوصكهـبالأ-ة-(راطديثالأءلاهـ!اظهـالضكر)1(

.!،!-!..س!-327ي
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.()!(اجماص)لنافيذاثهمافىنهماأعلىادبق

."بةعذوأيئالدتةولاكاهةولأءإن8:"انبلمى"ل3و)

اطجرن!ى.افهءرةةلى5نقف!أنبجب،:،3سمارهوال

اضطرابقسبب!كانوالذى،الفا-"ةاطضارةهليهتةوماكىالأصامى

)3(.(،ها؟لاجنماص

أين،س:ا،وء4.،رو-15قةاث:وءاهط.ق،لين!"دورأقو

اإؤتمرقأتا.أله!طابق،ا"!ن،ثقول:لأخلاقواالديئن5،لالاذا

؟ش.نهلاإتا)0391-ظبر!-شأقارو.وعىااثبابالمهظمهاثالثا

والإظاييخهيمة؟-لآ"بابأرأن511-رفةصترتوغان.بالإلا

"!ماطم.لى5ومحافطةا-ةوولالاإلا4لإاباصمبخاطهودنالاالبور-وازبرلين

ورا*طاتاتن5ءرررتالقلأخلاةتةالأسساهذ.-خبصمدةذحرإننا

كلأنوإوكد.المابقيةأة-؟را!عذةقلاوالتى،الإذمانغيرالطبيمة

،كالاسمها!2واله!الالاه!-!نعهوللى5صناروهووصداعيمرءذا

.(()3والإتطاع

الأتلاقهعلقىلأنيجبا!ا)اثهـوهبةالأتلاقمنوقي-دث

مخ!ركاتاللأم!ا4بمتما،خافهلأخلاقاأنيةارأوق):ةيةولالدةلمية

الطالمة،الا%ممامحيةاةطم!اللاصصقئطورىضرضىءفكل.اطبقاتاصب

أذ!إلاتةوملاناعتورفالأتلاق"ذاوملى.ظةيةبمةلهلالطوبوحيد

امدوميتاالإتلاقإن..فافيا&ةضدأرون!االقاطربمعءتجه،،لت

ئي!.امما!رركل!بار.د-الاجماع"لم.فاهجفىللاصرةالابخاطت()1

.3"3ص

بوأ.نلر!د.د-(ش-فيرر!زامكل.3:؟اوالاثشالاسلا3)3(

.9؟01-ة،عةوفيا-،إشوفليلنأمة"ها؟ا،!رصلأؤا.386س

..إ،..3عىب!كلالاصلا3)3(
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..9(.الممال(!توريةد!ثابةإةةواعس511ءنللأصهاط:ق-ورة

:!ةولبئالدةأص!أن5وةة-دث

كلقاففيرةإالجاماتب!اتهتلىا)شاهبودبةاأنو!حءننوع)الديئ

أضرىب!ياةاي!اناءت-دةااطبقاتافه+فءنكلولدوةد.وء؟نومان

يههاونالذبئالضاس!ؤلاءا!يئوةملم،الدلبا!ت.قاطلياةءن!ير

.مطوىجزاءمنة"ي!م!يمت11وذلاث.ا":ودة"واا-برا،الةءرءوناةبرث

ي!اقأنبهةم!دالىوءيةالحرمنأوعوهو،لا:استد!ب!ذاوالديئ

و!-ودالىوآمالهموطهو!2م!أ-انيماح!مبأيترلوأنلدرأس!اليةءبد

.(121هتو-ط

إزائهالفوساطزبووا!بالديئءنة-ءتدث،ءةالين،أما

لأن.يئالدمنع!ايدآءوةةاوساكاطزبتأنء-*نلاا:قيةول

.13(إالهلماةءمىينإك

السيةاطزبئمايماتقوردأ:هذا،يمصءإلين،تءوةءنيطلا،وا

الذىلمالمهأن5ا-وفيفأاالاقيادن!ا+أجمغقدين511الى9499ميم

نءموةفهفىمحاثرراص!ونأني!بولالا؟-*نهإاشءا.ئليمكلممنوة

إولورةقومأنإل،فبالإ؟ان.قةخاصأنلاءاه"إن.؟لديئ

ء:!م!اداءيةةءونوأن،إله.ةو-ودالإبماندم5الىالدءوةق،ايبابى

.،الإطاد،ألى

ةهيدمآبأتلناوما..يئالدءقبئةيرلماشيوعىااطزبتوهوة

اثاليةاالطبمة،،الديخهفي،المار!سيةأسى"ارعىا)-"نابقباءفقد

.501ص-سبنمبرزا،بة3اوالا:شالا-لام()1

4،3صقةالسااسدرا(12

ص،31.لافياام!ر)بم
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محال!يدعلا؟ايؤ!ءا،6؟-فه"6491ست،موسكو.بالإنبرلبز!ة

ةوممهةوققوىأىوجودتمنرتلاا!يذفيية،ار!إاأن5"!عد

منررالأوالىوا!دةءرةالإأ-انمخروإخ!ا.اقخاأ!ولايمةالطب

هو؟11511إل"ةطراي!في.في،الماكأيةإن،اروحمةا+.ودو،وااطرافات

.(9()انارواا؟نةتتر!اتإليهأن+ضيفدون،ئم

اديهإاا-يسهونه3يابمالمذهبأءحابأنكيفةء!ح"ناوءن

لا-مما!ا"رزاهب،هيمق5لهانر!ييز-يةاطوارا:نائيةاالماديةأو،ءقياينمار

سو:عل!!اثةوملقا.دهالةو4هكاءلا!ةو5هذانهاووءة.والندةة

اخي!مالم"ن15مدا"اص؟روإ..ةيرهادونادةبرا!الإ؟ان

.وحلىاأماوأ

نبيا*الأبجبحود*ةرلأديانايمرثتإذهباأن.إذنيمىا-دامنو

ةصر-وئ!بل.لاسزتتاجوالانرن!اط+ةه،هذه4ةأ!اءاخولاوارعهل

ةبا!أيخدرأ،لأ.اي!ئمهوبفيونأ)411يئلداءندتولونوبههبدت!م!

5(2()أياا!هذ.داةهبماو.لاالإلمهاتةطا:ونةلاالآترةقبالأهل

ا!مفة.اهذ.قجميماالأثيانإينورهـونو!

بررأقءةهة"-ر:اا-+و؟يةواا-ي!ثةواالإسلامبواحاروةد)

أيةالماباط!،مأإلىااو."طيات!ادا015علةواودأ.روسيةااكورةفيام

والأصصةتفافالمزائمذديتق!ارراإقوةتالاءترإلى3مافهطراشاليةاول

حملتهمعنو؟ةواالىواة3جادللى5وم!وعاهالدبئرحالة!ماطواباعلطر

فت-/391917491خبما"مادرالمدد-وم!أخباريدة!ر)،(

-والاطما!أدالاصنبدو3صب(ر111!9االاضغرعن..ا،دكلرد:حموان

.انرورأحمدد."تجم

لا-3صالعقادكلودءباس.الهدامةاهباتاأ!وبأيون)لا(

المصر؟.بخلى11
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الهدبخهالىيثوبالىوء!اثمباأن"مةداتم...الدبنيةالمقائدءلى

المة-فر-إمالىاومادوا،الحثهئلاءنجددوا.المبادةمماهدالىدحوفي

لنصروت!صو.،والإطادا)ديئمتهف،باءمة:لءنؤفأو.أا)ذى

.11(بالثهيمانالإءنالناسشةر!ى،إهـادىء

ل!115!بر.تمابقولا،إ-5-ه،الى5-براق.طذد،ارو.يرءاأنالا)

.إتاوهةاءن!جاه"أررىأو.ةللهذضزحمارالا.الإ-لام

!د!لهاكأاو)اروءوب،ثنو-ألىهـق!برلأاامدةررابئدزإب-الأن

ا)دو؟ثون+بىعلأءرىاا؟ا"منامهث-،اولأن.اروعبةأدولااءوزة

جدةرر.عماسألى5ادتحلأةاء4أوالإ-خماءثةلانظم.:وررفىولا،الدو!

اخمئوناق؟يةوءاالىلا!لمط،ن!!عإلادلىءهلموم5وإ-5!ةكااأشأتوةد

أقضةاتة"تالدبد،وناكقلىالإعرا"اءيكل4ا-لمماو،الددوربئ

فه.لثها5و)ةيصىر!راةطا?الإهتصووأ،ءوساةاا،

آةصدىإكأااء-ا"لاءلا-جق4روةثبلهءىنج-اظامفمولإ-لاماأما

حهاصوا!2ثتمهرولا،ددةهالمتبردلها)ةةرغةصص"ايرءو؟4الث:وءث"ا

ة:-ءردهوإذ.وه!ةلأولالاقالىقإ-5؟ا-ة!ة:!االنر؟ةةرشءلى

2،اهلأكأتابينلم،دوال.ولآاصيونءنأبىثأولاحت!روانمرفواتاالإصر

لادةصى.أنا&لميرأص-لأ؟4،الشهوبأةيونإنهقولهمطب!!دقولا

ةقدس.أنا)-لموبهلما)شرورومنعالمالمطدخلى5وئحهالدباءن4نصيب

يئف!مه!أنلآ-ةىا3ملرايزصنىةلاوالاعهتبادالذلةءلىوةةور،اطردة

...بئوالدنه!الدءورأفىلمواناإ-وء4أو،!ء-ةدهيرلة

لهالا-ةةلا:دنأةو،برالى-!يةامثبوهيةارف1511ئرةداقوهو-؟طذا

ارو-ت،ة-إطال!!هافواعل!4ا)ظاهرةوسا"لمهمن4إكلو-يلةبو.وطر

7،-7صم!قإ-اردا!ها(1)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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،وهدمنهابحكلالتىال!لادقنيء3و-دةكلتمزبقو،إس!يناقر!يت!

.؟((ةالبلا،تلأىحمبعقالدةةية،لمهالم

اية-الثاالطبهة-ينيةاسوةايامارتؤةداقالإصلام-ا?نةلةد

دوراالأددان-اؤشأنشأنه)إمبأنه-16.91.ص17المجاد

الحامةالطبقةدكابحاد:كألهالمابقاتأ؟دىفىأداةأصهءعاذ.و-با

مجضهحةياموءنالهرباينطبقب!خلأوقي!،الإعصلامأصمأوةد.رو-يا

الهربقها"لبينوا-ة،ميةاقضصادةةزءةأؤثأتالهرببرةءزقطبقى

!مهادىلاواسلإجمااوتا:فاا-وخله-لامال!ورظ!قاذ"ءس.اويناثدإ

الم!ايمإفىيرحدإلىالإسلام.-*وبئؤأوةدالا-ءةلالبماز*قيام

فقدوالمجوصيةوال!ودبة!يةامهاؤ!أا!ربفيا"لءةد4دأ"ة14)الدينه1

نهاألى5لةرآناإا&"-"ا-ورافىصادىالاةةوالةاوت4ابو،ثا!هورت

الذىاراىوا.?دير!ا؟-*نلا!ذان!اوأ،-"أةاللهصهنم!نكلواهر

/أنوزع!ملىلأعهاالإص!لام،يفهثوءتحوللامالإسهن5المداهـينإءض*دث،

ثمأنهياذااءظمصل!اأواؤ15كانالإصصلامءؤ-س"-برالذى،ع!هداه3

ف.)شباهذاوصفإلىأد!وأ؟س.الإسلام!لقيقةا!فاهالىدت3انما

منوبمدهـادأبلىإ-وغ!اوإءسارفى4ا)":ودةءنةدأحالةرآنأن!ءن

لذجةث.الناسلين!ل!!!ماواوىمهالاةةااوتاة؟اءنةمايد.كاالثه.!نع

،الإصلامجذورةلتلمتاليةلالاعصتهات1)طبقا.،آمه؟و،ايم،"،شصشاار؟-بلا

الإم!لامقرءدولمالوى!ادالامخ!ءنآتردبئ-ذورصاةتالهتكا

.(2!(ؤأدلاير!تا-وه)ادلا-!اا1

،وهنالضآنءنتاطدث.-كونماءةد.اة؟5الإءلامءلىله21آثشدو

.-7576ص-49ادداإتهبابإثهونأة(9)

ا+-اء؟الاصة-94ص،799ت(نب،تو.حكالىورد-أ:ناه،ءة()3

.:ورافه.ح!ناط-أقة!لم-!صألة"ىئاك:ءنوانفتء-إلةبههةا
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ءلميهعمدوالرسول،ايقرآنو!فابجافإلى.السلام4علإءهدالىسول

الةرآنحولاتتليديةاا&نثرةين:بهد،ش،للاسته!اارحميةباالسلام

.السلامملإ،ءهدوالرسول

المجلديهاسوةااماوفاؤةداءننيةاةااا)ط-"،قالةرآنلى5جاءفةد

اهـإوامنءوء،،للطينءىالأعطإةدساادءةابان1)ةر).64ص13

لظوثرعاقرآناوفعوةد.أه"نوأتاواسطورث"لأواهب"إذ41ثاديرة

)ةرن41ثاإد!ىةهفىة؟ءيى"تاتدأةم.ءثمان،رب51اظلةاءا!ث15صم

لاىالإسثالاشوةتابراتا)ةتض5-ءاتلو511ءىاإباةءاوؤق-ن14اثا

لى5ال!!هلاممؤسس"تند؟،لأةرآنمعثرعهومحهدثه-يرالدإقافياكار

ت"5امهية%زء(إن:ولزه4ةطرد"ءاكالةرآنإو!وءحاا"ض!يىل،1وةأنه

31أإدثىةبهوء4اهذهءنلأءرىاءزالأ!اماأ.عةءدصر)5+سدطفة

وصو،.قاذ5يت!بيننأقح؟و.4عض!رةءةأوأماب4،دةءبصور51ىتزة

."بر51اات"اااةطور-خزىنأ-؟قي!و.اةرآنافى"لخةلمةاب)تسالأامندءد

ورجالالةرآنأيةالاعص:رولااطهةاتاآ--!دمو.نهاا-وروم!ورا2فامنو)ز

.((19و؟-12"ا-كاد-اير5ا؟هاا!دط-لا-ابنتار-5الإ-لاصابئلدا

ا-لام:وا1)مهلاة04ماء،دءن99.ص38المجلدؤةاالد؟ةسقوجاه

ملىلإ-لاءثةاةتدة511فىإ-ور.الإ-لامؤ-س4ءهةبرديرقءدخردع!ه)

او-ول4-ءقأمابهدوأهـكةة:أقبىءروهوم!ئ!2و-اإرصهايناءظمألهأ

.صةء"ءقاةااافرناءنقاثاااةمهفاقب!ةدع!4-يرةءن3-ءبءا4إلي

-يرة،بهص:اومتوان،ا-!قبئا!يدإدبه"اذأءأ-اطيرالاهءمجا

نىجاوإلىادبضدفى4ةاظامرأءلىبناهال!نابءذا)فأوةد،الثهرصصول

ةاتظراواسصأطيرلأاءنارةببادصولظإثهلءدة-ياءنءيةةالوالق!ااط

.84س:ق"-(المضدر(9)
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دء-ور14تماالأساطيى"-ذ.دستحدا.،الأصثرا-يرةاص:بوق

نمبهماتاصرا5لىآ!ثبد!د-برةاتمازاات5مناوةو-كأ،اقاريخية

البرءوازةونهالإ-لامطلبئة!قبلهااكأوا،))ةرآنقاراردةالأعطوربة

هاثم،-لأ.قفيحدرجمداإن:الأ-امايراحدىنقولو.ءناةصثةبغير

نهاليمحمدوتدعاور.فيقش.هكالتاكأايشترقيلةأصاءدى

ءكنوند،يمةقةالإ-لام؟شروراح،اطتلةاءالإسلامة:ليئإو-دا

.كلرقءدقيولوةدي!يافرثءونامرباإفيط،!يقمعاط!ور

إمؤءةين،وثيغروهبزاتوصهاخ!ىةدإلىلا-لهينمنيئالاالأصليال

عد!ورةمداا-:!أيةالاسهةلااط:قاتواالإسلاممناةمونلكيحاولو

.(11(0)طءتىااحسا)تلإضههات

،-لامالمرسافيوهءداوة:طونا!يوسااطك!مخ!تإ-دونوا

اتطاقاخارجفىا-دوفىاوقيطيم.ب!ايحاو!لها)شالو-ازلذ!ك3و
اةاهلااطتاجدمدالىةةظرونماعت!.4اطةية!ذه"+وهواأناث:وهىا

حىثديدةبرمابةابخاجبر-طونبهال!ماحوخ،ل!-د!نبهإ-5حالذى

اظاصت.لهم-واوأالد.ئيةءور!أن5دهونث.!لا

الإصلامصوالألى5وسلىاله-دإالذىابهيف1ا-:اراكلنةم!الىو

ا&ل!ن.لأ-وال-4بالةؤد!دهاكلدأبواا)قايطاتإوناوا،ا-دينوا

يردث.مااث!ءاإءضد-ءثفأني!كنا!!فاقةءةبمماإءضأنالا

:ودةفيربهابرتبطونبط،راكلاثيوهيةاءوزةقا&دينلى5-رمدةلمة

-اممةولا،أ-لاء.،جاءمةةلا،4وبالىأورة41ثاذو.وءىلىااط-م

اتلا!"قيت!ملدذ.ق.إشىإ:ةلوءن.ةه،الهر،لاةاءةرولاةةله،طورا

"إب!ا)3(8اةورةوابهاللا"خماربئا-خراالجوا-؟ساله4مهاملا5وث،"دولة

.94-48سبقصا9هـرالمص)9(

وانظهـ،71صياضاد"+اء"والم!اهبل!وباة:ون)3(ا:ظر

.إلالادالي-"ه-9،سإتاديصثعمارولالاضبوء:،
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إ،رراوةوليست"ةمحررةداوات5أثر-لامالثصبو!،داوة5إن)

علىخاقيقةطيمق.نانجة".قاظوفا"ماداتبهنهادنهاف!.وا--دة

ءالهفىا،طوعهه-؟ومى4والى41ام.ماداةوةماديه.وأء،"4ةوا!د.

قإإ-.ؤألى5والإةلاسباططرالر.ورة.".اداتيرا41و-نادةلهثةلاوا

ة!د.الأ-يرةا-:واتاخلالالأ!رى"دواصدة4الما!الن!ارب

لمينقواربايةيامزةت،وا)ةورهـثالمكاب!ق!رهعلىلدو!اهترةت1

،-اكمامهـهاهدقا؟ة-!نصلإ.واءترةت،ا)ميماث،وأءوالالأ-ور

ء".لأان5ةاعلداقأةها،اتهاوةو!اتقيبارو،اهه-"اءوو-ةءسلأباةتءشوا

.اءلمهااء12ءطالى!؟ااعةلاراو

فة،تروال!!عهلامةءةدمالث:وههونابلأة!أاإثءراطالاذ.5ء؟لوفى

.ونهإ-كلأبيناعؤو5ء-ا!ا،ة:لاعاشاأنتهلونو.ص!-ثزا&اديةاطا

دةق!هواولا..،الإ-لاى-تلوالإةرر5و"ىإ-اريمافالإيردلوء،

و-هارذا؟ةولآصههوىاقالضص.آأ!نا)ث-ومهونء"ضةولاالنزاع"ذا

هـوت.أوة!15حربهذه...الإ-كرموذا..قعاثأمتطرأة-كرراوأ

ادةيز.ئات5.ةرزاطرب4ةاء"ةورةتيماواد5ما.توالا-لاممامقوقد

5؟(()كانبرتقفاهـةاوأهوهيةوالثا&ةين.ةاتو-"ههيق

اإ-إر!ء4ةيمة

نويز؟و-.4لىلهوايةدادا-ف5إ-آهب!ذ.نور!:لماا3ود)ة

19خمهأو،و-ث"الىأهـادىءاكلة"وما)قااإذاهببينو،مذهب!مبمنب!ذا

اإقررةلاقلأ-ااقدوةإلى؟اؤ-خو،اها!ور"وابناللهأملىاكيةالانمنرتبق

لأولاال!ففىا-.ةاناهاتان.ة:لأن*ن؟و!ن.قيدةوالهالعرتق

.7778-صأمة(فى-كل9"اورباهالمذ.موبكلهون.(9)
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عنفةيامفمومامدوسا":"ئاتمدادادةنتكاوم،ءثرا)هامصحالهرنفن

درا،لىلهاهدثنمكابوو،،؟-وء-إةةإهقهب!ءىثيرص)تصطاصما،التم!صير

فءروأ.يخة-5كلإلىوا-لا،صلكلكادثهفا،ءهفهالهكل!لءلى

0:اةفهة8ءلان"كاهأء،أةااابوالمطا،ليةن!لاال!الماطةةلكبذون3-او11

دعة.علاامهاولأواإ"ذا-؟اءأألاءهو"وةءعماو،الهةل

ئنا،-اد.نءداأثتحلاخ!وأ!،اءوما.ةيرةدذاكعهوأ-ءق

.ا!ين)141،9أو

؟"ةلكلل15--امصل15لون5ىل51اإ-ادهذه55ىهـا)

نةيراةطروا:اةورأءوارفى.نعارفىالوناإن...لا؟ءتداداكلهل

تزثقذراتممه؟-مواا.ؤإكهااهين1ح!هبوءلى،الإتا"ةء-بلى5

لة!ىءلأنه.الأهنرمماهوءدأيدرىولا،لأهننافىازهش1إلىةةة-ول

كاه"إين-في"!ارلعضدادلوافىةرقولا.ءركةولاولاء!م)34لاط

داءةدلاوا،بيةذ؟ااقاط.رجخا)"-ودولالاةةوا-ءا)ةفمهـ"اوكا،يرهلأا

النانطرمصواء.الطولفى%كل"ولاسا)فق%كل"لانهلأم2بةلاىء2

.2((ةاروحاهـق-فىأةةالمافى.ا!كاناداءتدأوءقالزءةدادا

فالوءمنأ!-!زمهلاصاتءنا:ة-"ةإخلمةدءواهق)اهلمو-وا!ح

.اة-جهلإتوالموم511ءنجموءةءنمر3أأ؟س4ل!كاوالهلى.لد-!ثلوا

ةث"تأصمأادى511ءسءداء4وهرةوءاكان،وم511ا"لما4لي!ةلمغماادذ

إ:ة-يرالاىإفما،4.ةزظواهر"قواءرةلاإةءهـظاهرة"؟االاثصش

-مانلزاآ!رإلىافيتةولأءق-اةة-.،وا04اط.ير.،واراةاار5االظو

.اصار!:"امى:رر.كاو،مانامائفيرا

98هصدا)اهةرها-ةالاوعب(لاثبو-قاا(9)

.69سدة(55را-نههاولا(يلا-بو(3)

.،المنظر5--كأاأن:دوو،الأسلفىهكذا)5(
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بفكونفيالونلايئاتابميهوءثابهىما.ف!ن:هذاءنغموبالى

وأن-عد.4بةماد-،اولريأىونيه:براليوما!.رزءبه4بحرفي

الخاةفىوأن،تطورةمادةإلااة-"راا؟سو،الو!ود-لأصاصادةا

قهسفل!ميةا-ار!يةاأن:يرددونيزالونولاكا،الوحودثناةاقكاكلن

اولد:ةمن-اسأءلى5ءدياتهبرأالإررالىءوابئالو-ود.طو.-

أدوهشادقيلااقق:ا)ةطو*قولية؟دالمادبةاملىدتالمه،ة20اةارا

ا،،دةملىئ!اأداق.هتمهدغير؟خا-،ئفوظائهإوإءطالمرةهذارءث!تأ

بمساكل،?سفىة"دساةت"كأكاا-د.،ااثات)اةطرتضيرت-دة،أءذوةوق

19!هراعأنةة"ت،اطبمةاقاكناةضة-؟رةعلب!ا!إذيتاىا،واءاس

ا؟دل-ةفحرلدذو-تطت،4بالطهفىلأ-لا"واإسالناةضأو

سا-ثا.أءن-ا)ط:يعةق

:ا؟دلب"إطدبةاان!بار

.ثاطدةاليزوبأا)تولمنكرا-خالماصر-"

أءاس"،و،مارعس،،لفقد،وااطدةءرايةبين!ملا"لفبةفبا

أدرات-.نإمضت"؟،-المادىالإنقاجأنءلىوأءسا،114،دةولهبأ

ابتوالأءلاقأةط!واوالمبادى"كارالأةصوأن،لأولالأهـاساهو

نزبعس؟تماور.فىلهو-اةت،الأشىياء!ورنجإاتصحسلهكاءاا.ام!إلا

.المر%حرو"ما.ا)!وره

8؟انالإذ.ص5"مأرك!،ف!رةءؤءنالدىكانا"لي:في"دكنو

ته.بامنكتا38الجزءقلوم!،ة-ءر.فةير)نطبقبااعهطدم

01(ةا(أةضايخاتةلفبثالوا!الطلابءسالإنهانقل5إن)

ادار--4"ادو)عرت-:ف05-5د.بةلحر3بةشالاثظهـآءس1)؟(

.6591!نةوكثرط!با!ومبة
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كلهذاإطدلةانهطىاكأالينالمنابمن!اداةمحرةءفت-ءذاوه

ا"قلاؤةأا)فبمالى:لنعابقباا!طدممماكأد،ين)ية،ةا!طرؤالأ

بلء.اء،وأ،لي:!ن،عند.رلأادتفوأ.الواةسار!ودققالإفا

:أ،لم!،ثونجماوتسى،أثالإلىدا.ت

برتاةاراداورلأةاد-امالمجرىتلإلدىاطاممالأسااثأنتش05ةةاا)

نة-"اةتالوفى؟هترفدءتا.ثالإءممالوجودواالىوءىالأعهاسءد،

دئ.111الأساسقالرو!الاءساسالىا-عملا).إ-اء.رتأنببرو-

()"(.الإش!ماءىلاومىالرا!خاةءلوا

ؤأأبحاإلىافءراؤبأةاءشفت.3--ةإ-اراؤأ-متوهءذا

نأخ-ادةوا،كرالةإينالضأهننإتهادلأءرىةههـارةأو-إ-ادةا

اؤؤاءرفإذاإلالاإ-:ةيم،ركعمى11إخ!جاواكن.لأ!لا!دةاول

عيىا1ؤلأبا،لءةدءا4زف!حفياءةط"3سر14،كانوةرر.ا/طاءم

.اكطوروءائدةصهـراةاءا)تةن!اأءلى.لاهادة

إةه:لازق"أقاخظرا"او!ح،ولاأو%دتا-ادةاةأنالةولأندإت

ولايبدءالا)-فىورو-إ-ل؟لأولىااطدةاوحدتكيف.ئلاقااادؤالفى

اخماا-14إث:اةيزتا4بغهمن!/اهـ2اهينهلو!الى5له3بهذأو."ا-وابزنلمادا

نءالإةلاتالووصا--"يلالدذالىاصهةطاءواماونا!!ار!-م!ايفر

ا-؟س،واأ-؟رأاءلىإ-ادباأوليةجمية.فىالبرثبا-قا"مزقا-أاهذا

.ذات!اا)ةطورءيىاتا-ةدشقم3ب!وء!روا

اطاعمؤالمؤصالمادةأنارهلىالإءستطةقيالإستاطذدفقد!وأ

الهحت133ؤو،او-وفىلإةوأمش!"طرحأدى:و!"تا.اظورا4محلإفى

ليةأوء:كا،وبحاوزوالمادةالة-*رمواجهةإلىاث،)ابداةلإلىالي"إةيزثقى

-اا-ادبفىلفكراهوو-ةءلاصوجودءو؟ةالبحثوصصر،جودلوا

-*!!-52فيض11در9()



-287-

-*را!ةا.نهيةصبأةاءشاةد،ئوبم!تسوماو،،ليتين،نأنبنوقد

نبر.اوأذبادلانغماوأا!طورءلباتفىوالماد.

س-أ،*ةوان!ناببيا-راجسوفيتياافءر4وعالما93و!م

،مار!س،آلهمالى5-سءشنهبأ)لهواوق!4ا،639ا!أينية3-!ةلمار

الىو!دقاحميوهىااطزبضبرةء-لىثج.،ليهين،و،2لمسإ،و

.11((صرةالمطالظروتضوءوملى،والمالي،اكبوءلأ!زابوا

:كورأذاال!نابلم!

ثمشطيعلااطواسأنءير.رنة511فىتطوةأولاط-ىالإدراكإن)

لنصلأى-جوهرهاالىنصلدصو،هرأعلواخليةالدا،ا)طءهظرلثأن

ص،نوءليانحتلفةءهرفةإلىفيخاج-بناالمحيط،لما!4ءيى،ءهرةلملى

والإفتراتاتوالإدراكواطيماكهمشكلثأ-ذالذىالتفكير

.()2(اظرباتوا

المرفةقلابدنهأ.يرونال!تابذا5أئءفىأن:يةصحهناومن

هماشكل-ذثأالذىاةفءير(اهـقبرضماأفيهاةدولا،افىىالإثراكمن

أيضما:الكتابوبقول.والةطرياتوالإفثرافماتوالإدراكعواط

ءتوقفوةير.لمحسوشةا،خبالومبدةيرة،أحرىالةالإدراكيدةو،)

.(31(0الماواهروةلميلاخظوبةاالدراسةعلىظدرف!وولمذا.ن!مدها!ا

،يف،الية-لار!ية-سأ،.شأفىأننة-ينإأنأسظيمهفاوالى

إلىعهاإع!تتلألا!هول!ن.دا،ةال!؟سمجردلإس*رال!أن:يرون

..بهخا-"وفايةةوةودىكبوحد

.12صبقداامدرا)1(

.86عىا-ورراةةس21(

.86صاددرثض)3(
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.اطواسقاسمنحهلي!الصهب!المرؤ"الىا)طرجماف!فى:وظمه

ا--.جة.االمعرفةإلىمسنقلاطربقاةهترأن؟صكقاصاعلا511-ل)نبل

وأ،واحدثىءهاهلأولادةاةعرابينالمىلهحدودماقود3

ثير؟النألمبادلانوجمفأءنةملان

!يفيية"ااهاركصيةسسأ،صتاب"نة-باراتد12الإتثقلة-ءلجرد

شكلابتودء!ا،ال!ادةمميزةخاعمةم!راأوالذءقالمثمأطاإن)

الف*رطرحالفا-ة،قألأسا-ء،إ-ألهاوق.المادةأث!كال.نظءا

خارجبوجدثىءأىصالمادة،إطبه،كضدوحوالى،لمهادةكفهور

الة!رإر!هةا؟-بماططأمنكونثاتألىباو،مد،ةةوةفولاالهقل

ن.دة11وااير-؟ررزايو-هـدة"خبراطالىالوةتوق،المادة.قجزاء

.(1(1اةصط"االمادبةمناميم

هناكودكن."ت!ة!لانولمادةا)ة-ربأن:فيدالعباراتءذ.

:!"موصمن!مملينايطن!اأتفيدأخرىعبارات

ءذاأنإذولمادةافصرايفىفصلأىؤةضالماديةالج!ليةال

ئاريخن5ابدائي،الهالجاهالتطروجماتالىالهودةجوهر.قيرمنىالةممل

التىالى،حإلىرا-مةبأن"تةساطياةفاواهركلكالتعندءا.الإن!ان

.2((1مبائدصلنهاأثمترف!كان

عغاباوا.ومتة!لانمهسلانوللاوةاف!رابأنكبد)+باراتات!

وفسبور-ية-الىي!3المشكة-ل)إن:يةولالإش!لهذاحلب!اول

ماد!ضوى5وهو،ا)خأىو-يازهالمةلىانشاطا!!ناورتة.!ع!ةأى

بهن!ما.والإ.م!الالإتتلات.نإلىصفي،نظرأنبجب،فسيور-!

.87-86صالا:قامدرا)لأ(

.87صالمهدرننس)2(
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ءدىوالف!!طرالمادةبينارحدةلأن.ةيههااطلافنعىاقالممانإنه

لأن.إخاءنا،ءىفصلبدبغىلاأ-رىلا-زمنألهفيراونموضاإلى

.)1((إخاوفايفةار!

على-ا،خوهو-برثازهتبطصالمقلىالان!اط%ن:هذامه!

إض!لافوبهةبهن!ماو)حق.ةقطالهفلىينمثصاطص!اؤالمخأناعتهار

امقلااةمكاطوامادىأخةا.وا،خالمةلىالنراطءقكل!هةق!تثل

اتموفى.اإلفىدىمغطكلط:دههةإبناطحلاتونجاهل.ءاهـى!ير

منهماوأى،المادةخالة*ر!فاهلإ-*يفيةاكمم!النةطةقبتىو)-كن

اطاصم.وراكبردب

فير،الذهقنيثاطه.!يفىللإأ-اندى111النشاطإن)ا)ءتابيقول

وجهينذاتوحدةويؤافانالآترقكل/.!لانقيداصينا)ة.يئ"ذأن

..()2(ومضناءلميننةصالالمربافيةاتير،ال!!تماص،إ!؟ة

اة-.ةاإجعلتراءلىر!يينلماارتمأا)ةطبيقنأ:صثدلذضهحوصءذا

قتهاهلأىلأمراأوليرةضهوننواكاأنة-مد!دة11"ا*رالةلهلاقة

فسلواؤاجموا.اتطوراهـراحلصقاطاصمؤاشاهىالمادةكون

الأعىبهمات!ىاثم"بالأولي!مادةاحتةعلواول!نهملة-كرؤأإوجود

ةخأوقد.ة"ظ!ةوظهيخةوإءطائه،دة111عنلالاباستهالإعتراتالى

مةطلةاءيا01أإ-بلؤ-ثيللى5وءل،اجماتاشا،ذ.لفرصةا،لبةين"

ئلأ:ا)قاصاوتهمن

إدنا،إ،"لمساصاي!-*قلاكاملاثهئآ3-ممةرالالظريةنهةبرلا.ةاإإ

ين3لإثمتراالى5برتنهوأ.فةط"هلموةة1.1حجرأرستن!ايأءةدتتهون

.()3(.!اقد)-لياة!هةطواأنرادواأ)ذاقب!اءاتالإ4ق!ةةتقدءواأن

38صةق!ااصدرا()1

.98عىالقداالمعدو)3(

.88صةق&اإ-درا)3(

لمادىاالهكراا-99

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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ي!قاتاامهر*قالنصرعن-دثثهقذلكبحد،حرت!ثمشوت،وال

ممار-ةقيئ5اه111،رتظرحه-شادميإن):ايةارأممامعادد

اتمهالابرتصل،باكطرت،قيم!ق-شال.4ذاالوقتقهوالائمتراكية

.1((ةا!هـبةةللمارياظلاقبر،لتطومباصسا

ة005الطقا؟دلف!كرةيسصلتطاطدبثالمم

الثوقاطزباتطرفد!ادوفيتح!دلاافى،لماريانطبيقكاناوإذ

وإعطاء،اة!رواالمادةبينالعلاقةفىالهظروصيةةيرأنالىالسوفيتى

بذادنحالةاإ،ظ!،وظلميفةو)ءطائه،الوجودق8أصاالفكر

او!.بقؤاشا3اوأ،الأ!ل"ىالمادةأن:أعلنالذى،3سممار،

،،بمسا0،ءثدق-ائدةاتكااشااملبةااطتائقتص!يرةإن.التطور

فى!طرةسةوطط،تيترمما."طبمةقالباطقالناةض"كرةةأصصةط

.الطءبةقالجدل

إفىأنرر0.،8الدو-.فعمر+ت،الدعتوركته،فيماذلدوبيان

ة*ةاب.قهوتحأعثرق-4ثمهدا-نغيرتالىالملميةاطقا"قإهنى

:،ل-،المحينيأيةالماركيةأسى،

وأن،ا.اطنى1ا)!ناةش"قءاليةالدرةأنوصفنا،العلمئبتأإذا)

الطبيمةأنهلصياعرفناةدفكون،ذراتءنعبارةأئص؟ءافىالطبيحة

.مراع15داخاولاثدور،تناقضاتعلىباطنهاقتنطوىلاالمادةأو

ابىلفتطبيق.-دليةالمادةحرقيبأنالةولالممينمنيمدلموبذلد

وهتاتاا،1متصارفينميتفىعلى!شى!هاذاالدرةانيشالدرةعالمق

اةة-يرالجدليةإلىحا!ق!دولم،الدرةوحركةبتركيبعلمناينفيهما

.09سلساهشا!در)9(



لا--؟9

ؤكيباتالىالمادةثحولأنأثبتا)ملم.لأننوعإلىنوعءنالمادةتحول

مخونالأقلملىذرينوهـتطلب،اذواتااندماجطرةقعنيتم"كتلة

،كثافوح.قواحدةذرةقاناذراةءمبح.لتندمجانحنلفةاتشبح!5كلوجة

محليةلتنمأخرىذ!ةعلىذرةثيرنأأى-اظار!ى.نرالنأءذامنبدولا

ق.لىالفو-اصأيةومعلىاورىاالجدلنونقامعلاير!تفقوعذاالئحول-

.((0011الباطن

هوالمنطققالأص!أنكيف:،ءهجد،عنسهق؟يشاوقد

بطلانإن:لحوا.ماوظنا،اتناقضاوليمامق.،التناقنىء!مقانون،

.هناكفليراجع.عليهبنىمابطلانإلىتشدىالفكرفىالتناقفىظدون

عليالطرةقيواصلواأنإ-ت!و!لمكيينالماأنةاستبانءعذا

اقامأالتطورقالأسيلوا،شكلوأنها،الأص!لم!ىالمادةأنمنأصاس

بلممواأنإلىاف!طروافقد.ايطبيمهالباطنىقالتناقعقمنأساسعلى

نونإلماكألاقتىا،صنماقضفممرةوعهمماس.قالتماورؤ.وأالفءرصا!بخ

الجدليةيةبالمايتمسكواأنذل!بمد!ظيعونف!ل.الجدلقالإصاصى

بذلدم!3غعةن؟اتار!يةا3/الماديةباالإناقالمجفعملىويطبقوها

.ةبرم!بتر

المناقحصة:أمامآمممدلاالمار!يةملميةدءوى

علميةمدىءقفلنبحث.الجدقيادادبةف!رةعصةطتواذا

فىاقواعداأمروءن.اهلميةاعهفةاذهء4ةدص،كىما،ان:المماريز

وو-علةموتوعاب!وفىأنب!طنمالااعشبمادادفهمىاةجرببىاالعم

.اطواصطريقعنمهرفقةجم!قمالا:أخرىوبمهارة،النجربةأو

يعلقرو،عدآوصحهأواطواصوراءماو!ودقبرأ!هطحددلإ

9"ص-الهو،بتصض.د-ديةإحر-لبةاشالاا-س)1(
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إنم..لاأةاةاءررا"ذ.3-.يرنوادأو3صماواثزمنمل.طيهحاط

فىمن!صراوجوبأأن--بقكا-،3سمار،!ةهـقرر*مو!اياشلم

وصية،اراالةبمورةض.مادىأ!لالةمحروصى،يرهاةدونا"دة

)؟-تهت3،5سرءا،!-كامأؤ،!لاجتماا!"!تةدمهو!ابئلدامئبروا

وراءتما--؟15ءهأهطتأو،بة،اساا"ةوإءفىأءفلتنهالأ.العلمإ8صهلما

.قلأتلاوا،افه-ودوو،يئ3-يةالدر111فرفضت.اصاطو

؟أ!واص"ةخاضهلأثصياءاهذهل005ءناوا&ؤال

أفي،؟حقلا3ارفضلإنوةذا.لمحواستاضضا؟-تإن!ا..لا

.ءرآفدفى"ذهباصناقءنصذألرشوةلهديايرة!ف

-،وو!لنهايئادان5المارهـيةةعرةعلىفهوءانلوأنالمممومن

تاصيوءاان:ؤنقول-هىلاصغا"نمومهوقوأ،لثهوبافيونألهبخ

،8ابذواوءرغا.ا)ربصالشحوبأفيون)نهارأباوعمفالأحقص

عنص-لمةهلةت!اق5وةذهلار-فةبهذ.ين1)د3ذخهـاأ-سضف!امقيبلغ

ن5اطراءإةولاوهذا.؟روالإةبرةالم!قلجا-،عنأومفرطفباء

ءذهبعلىينطبقوصفوأولعليهةخطبقأن؟يهنوعمف-رآالدبئ

؟ةتفمان،اتا-؟راوابا،-ئوأية،)شمور.؟يهممابرميع،ماكسكارس،

وأيةقأ-ةاإا!اةساثههوريئا:داةلةسقتوقظوهوألادفيمنوما

،ضميرهوبينإينه.وباتامتارةةمنحذرلى5ومحله،لإنيةوالهالسر

لءإخيرأجراإسترةوالننهمأا&واءوالأتنيا?لىاةةراءاالىوبوص

حف!ررو.كاا،رءرفيديئاداةن:اقائا!ناوقولهذاوثضتان.-زأء3و)تير

كلبمسا0،رس،هب.تو5-تااص!راكلا!.لأةديوناوعقافيرالمصكرات

بى4و!خر،إ-"واديةباثهورهاف!.يرامنيرةمأ،لأ.نؤا!يهيمبن

!2!01"..(1()اهطماءواألاثدارذوىوالبذا?لىبالتطاول

93-لأ.صءالكلةا-ادهضحمارلاو9عهشبولأ(؟)
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الأد،نمطتءلى!صوى!ل.ء-بلا!باء!انحدراليماتاصميوهيةوا

ولوة،به!-اق،درلو.ف.ى".ج،.لقاوفدوطقوسةداتصهبمن

:،"ف!وهقيالى5،:ا

لكلص!لاحينهاتدع!!ى.ديئبأنهااشيوب،افتوصهما:يرا)يم

كذلدوص،"ءونشاءلاتة-يراتةدمأنوكأاول،وم!نزمان

علىوص،.-ادئهامنأساسلى.ةومءوألذوق!لاقللاقوا.بنتصنع

بمالاالىتاقىلاالنىءرزهه-!هاولها.لأتط!رءنوعةة.و-فأنيمن؟ماظرو

51سار51و،%ىالررا5"كلاءقارظ.ىأتقبللاأ!وا،ةيا"دافب!اء:!اىأ

ةاميهاتاإخلاصتطابهىو.تلاقياأة-*ون-،دةيةالجمصدلاحيةالمهملى

..الأد،نفىةجوهر-فاتوهذ.،دعوخهانشرقاةفافىالى5و!ض

أقربشهلئا،ليةين،فةهـجهلمت.لثهباتمترفلااشيوي،انت؟واذا

ءساعخقنة-،اث!يوميةاتبداعلصائصهذهأبكومن.الهبوةألى

ءنانال!وجودتةبللااثديوميةوا،!وه!اكانم!اادي!.ةايئات21ص

قىخلقهوسور.المقدسالكتابم!نةة!ذ،ليةين،وكتابات.ءا

لوكا.واكا.،ليأ!ن،أةوالونا)-!يا-وبةة،س.الأيقوناتم!ن

بهورزبئأحمرقرايقهلىص!وبةوالاةوأ.الثكتقهللاؤ!و-ابفتصون

.كتبعلىصومبردةافقوتمثالا*ا.والمح!رجداخل11ققيةتاكل%دران

وهناكباتهنحصصكا.لمت!ف.و-*ووق.ميدانكلوتؤالاق

يندكاإليهبفدونيئاذاهيراولله:ون!طروفاافىنط--دهبفهطجع

.((!"..اطصج

االى-ال!جرةجما"هلمقوامدلأ!المارك!ون(اةتافىلاءمراسواده

يف!ةخلاماكليطرحوأن،وسادسملىبهثهالم511يقصرأن!نم

8.3صحصاصبرز.قيالأتواوالأ-*م(19
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بأن!اوأو!لفها،لأدبانواوالأخلاقافهوحودرفنىعلى-ظصرالصى

نطببققالمارهـي!اصتنتاجاتإلىذ!بتمدىبل.المجتمعممونطورنوفف

لتط!وفنفيرما،ماوبخيةادادبةاعمإالإة-اقالمحشععلىلجدليةايةالماد

نهاأوخصو-االوتميةأطربقةبانحققلمفروضهلىمشدالإنساقالمجفع

ماالعبوعىمندابيانوا.اد!ةوبربخاناا12لابشمامنيةزاتضمنفتحدث

:بقولبينقيارووالبرالبرجوازيينءنبتصدث

بيننضالناربخصهوىبماعنلمذا5يومناإلىمجتعكلتاربخإن)

يةالإاكاينالطبهزهلىهلاحطتةفىهذاعلى،افيلمس،ويملق()؟(الطبقات

بقوله:1888صنة

أنطام%إتاكانها47عامءامةقحتوبإاالتاربخالأصحوهلى)

مجهولا،ا)لئاربخة-لمادء8اى،مكتوب!اربخصسبقالدىفالإ-تما

.()2(ئقردبا

التاريخنطاققثدضللاالىارصب،الفزةعلىاشدلوافيئ

لكبرىاعلطوطاءمركىاءمرجان،بج!ود،نجلسا،يثيد؟المكضب

اطرقالهنودؤيةاهطاا!ملاقاتتهأكتعااخلالمن-ا،منية.الفزةلهذ

"ذاقى:فانهأالكبرى،.رجان،ؤةمأو):يقؤل-ليةالظأمري!

الكر!!كطو!ههثها!كتوبوفىنارا)ت-ربخ)!ضااقيلهءن-سسالأا

مألةضالمفتاحالمثماليةأمرب!قالحر!هو!ئريةالم!ماادلافةلى-ووجد

صتىإةفروضةاغير،قوا؟رماو.اقوالىالإفربقى،القديما!تاربخالنازأ

.3((ا؟ن

.36صصالطيو!)9(إببان

36.ص9لاصامروا)،(

.هس8إءدر5-8و4وااطا-9الملس!وثهلماآعل)3(
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قهزةالمو،ليةلأواالحشيرةلجدبداقشاتالابم"ذا،إن..):قولو

الأبوىاطقلى5ن!زةالمريرةالحث-بقتءرحةإو!ف!ا،الأىاطقءلى

منالثدربنةسا-داقافي"تارلةصمبةةاتلمبم،المتحضهـةالثع!وبءةد

افبةياوالارتةاءالنثوءحول،يئودار،نظرث،4تت!م1)ىلأ،ث،ا

اذمبةباارائدةاقبةاءول،ماركس5أطرث،بهب!مموا)كأ،!بيولو!يا

"هرة3يرنأ،إرفان"3-ةشافالا"ذااح5أوتد.ا)-ءاءى!هادالاد

روة1،5دة111م!سحتإقدر،تحةوى؟تئلأكااالهيخنارءن!،لولأولىا

يميةا-طا،مسبقاإة"خةا،الضطورلدرجاتالكبرىاظماوظ،الآن!ش

البداقالتاريخدراسةقإداحدعهداأن.رىءااصوواف!ح.الأقلعلى

المحورذ!!-حمطأالأ!اطقعلىذ؟زةالمرالحثىيرةةإن.بذ!بتفهقي

تجاهاأىفىوط2مه-اراكتممضا!اومنذ،لم51اهذافي-ولاةدورالذى

و!بما.اختائجاآ!مففثةمينو!فدراصهة،لحبفىوماالدراتتوجيه!بب

فيلمماب!كثيرءسعأبصورةانالميدهذاقالنجاطتالآنيحرزون،د)د

أ(1()مورفاننابصدوربم

فيالتارقبلنهالأ-معروفةء!ا-خماءب،نظمامهةفىلالاعلى"ذا)!يسأ

"ذاو!فيمكنهل!فطءو-ودةءدثث"4ءها!ظإظم-افىصطضوب

علىفيرعإءطا+لأ.،..ذادلا؟س!ن؟هلىا-:دلالنهبأالاءتدلال

نطممنادماهمالينو4بيتلاةرونةد.بمرصوسلالااصمضد.ءسوممط

تراتبةبضملقة؟ء!خوالمجال.!،أىالناربخةبلمن-ادتا!،ءبة

.اتيروالتفألفروضمند!يرفيالتارماةبل

ئرىالصئمامإةطا،.ورتان،باكتدصاتإ!د،جمس!5ز،ألاحظوة

ا"لم،اءذأكل!ولايلاورالذىالمحوروءفمتبر.الأىاطقعلىيرطزالمر

،ةأطرونقاءلارالمكوءواافى،يئرودا،يةدلرهيةأالاكةحعاتأهذدكلو

.03صبق"صاا!در19(
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4فماررةةيهءندثءدفىةبلة؟بيضتودد.هةالةهةا"مىق،س3مار،

"خاكفلراصج.الفروف!ءقةر!اءت*ونأنلا.ه!وا3أ.،اروين،فى

أ-،ماركعى،ب!غ!ا-كاا)قيهةةاء!ى؟كلرقينأ.لأ!داثابههتو

قفىتاتابطورارعهةقد.،"ةطرث.هذ-ادةر2وظ.ط:هقالهءامأبتنة

آخو.طريق

3-5!ن.لارعضدا؟دلنينةواههـ،صءقأ-!دثصاءةبىذ!ىينوعصنب

يرلةةالطرواوزتيةدركب!نللىنأيرتين-5:خرىأ4!أأةالىلتة؟4و

الجضيةقا)ثيوميةو-ودملىااص!ضدر3يفةشىلا--يىلالافىالهلممية

ة-*روأقدمأبر-فه.نردءىءأى):،طس!"دتول.لأولىاابتمات

الاريخفىوجودهملىلأفحمليلالدنةدمالذىالفصبوعهفه.8لهاؤشصص

عاتجماواجو11هناكمتاو!!اأطاضراةتالوق-".دفأن؟-*ةةالذىوا

جماطتكاءلهبكوجبهلتكاالذىاوواجشصص،،121ءىارواج،ءا،ت

8ءتهادبىورةإمفماإء!،1نحهصالؤ-اء"ن،ءلةوبما!ات،الىحالءن

فحرفماكأاللأش!الكنو.ة.إتيرةج!اا-وريرلابابترككانلذىوا

تثيرن!اأ!دإلىوصةدةبىكةاءءبوطإةستةشناطا!اجا،وءن

فىؤثيرو.إ-اطة؟شوأدا35حرإأالجأص!يةةماةس51ثكالأإلىورة)ضرإ

لأةطمة-يرثةالجة-املاقاتاةنمرحلإلىلاط!فإترق،أة-،الوةت

ةخاود05وء-ذايةا"!ةساافىالةالى؟يةاطهوااطا؟ءنةاللاهاةنا-ب

يجبكاناكأاالتتطةسؤ.إلىناتاط.واءندرواجاشمالةأدات11الا-زث

.(01(بد.الاالىوا!دة.ءرةن!اءناثبهدأن

و-ودءلىالاايلالدإ،مةممن؟لانهأ:إءطىءذا،بحاس!،وةول

؟ذ-.4اماشرة51ذادقهلثهمم!هناكأناعلىإ!ركض،)واءا!رواجا

،9صبقلسااددر)؟(
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وأنبدلانهأءلىاة!مادا-والؤ-اءالىجال!ا؟.بةا)ثميوءيةوهو-

وفيقا)ةي!*نص1ءةظه،ةيرا؟د!،لاةة1)5فبأا-!طون!رورحثه4هفا

اطيوان.ءقمظورأصانالإأنأساسءلى.؟اتررءواابينولار-4هذهبي

ا؟نح!يةإملاة،اقيىواناأصمانالإيهاةإثء،ةشة"ةاكة-ءونوأنإدولا

.))لةطورظرقي!!محةاةممليمايرلةترشوءذا.هـ4المنطةير

املمقالطررةةمجاوزافيده.دلالالا-ة-ذاءءلىإ-يط،واظرة

لحسب.ءذاا؟سو.ادوسةيرءلىح!رعبة111ععاتأؤةد!ددلاتا

وةد-بق.؟أ--ةااءانرةاو-وفىظامءلىدللااكطوريةةفىربرتاءبل

وردتأوةد4ءإتليلالددةمأفىةرءنكثرأليما-تن!اذاا(ك!اور4؟لمحردنأ

..اتماورا؟طربةةديهةءن!دثكأفىذاب!-ةةصمأ!امهحاأاةاتءشا

.ءناكاجعفلير

الا!ة-ادىلإاةاجا-ورثو-"فيمومط.أخرى4.ةدأإلىبلوظ

؟!"اةدامةةلأزافىا!و!

بةول.يمداة-الى5باطدةثنفبدر."دارثة"سنةتهمونةن!مإ

الإ.ةاجفىائثه2ا1بوصاءلمهاطددثا)مهسق،الدو!؟؟تاذا)":انيس"

.استفنمهداصإ."-او،مىتقل-بورذا"ء-لتةلانااميدلإ-تمهلاتالمواو

فءونفإذن،قإداالمجفمدة!بلاهضصادث،الأ-والاو.6و!!وهر.

إتاجكان-يأةقةاممااةة4لأزاءلىاط:اقااش!وأ!دقأة،اطةهذ.

نبؤو--ظ،الوفرةا&امدةالوسا"لبهذهلايرجرىا-اديةاالإنمان-!عاة

عبطرة!ذاتالإاتاج"ذا.:لالىالداء!يةالضسورة.تكاأنذللىعلى

.(لا(ا،نءلي"كلمماكابرأالإنساق

د!ءفىث-وما-هـق-النةطة"ذ.ملىتعليقإلىطءةقنحدولم

.97-.8صل!-":"يةا؟ا-اأظسضة؟أحوإبورإخ95()
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نفضاشا-المفوامحدمأ!لىوتروجه،الاستدلالهذا9فادةفهم

ماوراءوطرخ،ءخهبأبةلةجرواإلا-ظاستممالوااد-وسقالبرثبحهس

.-املمااء:مىاصءنا"سأنهأساسعلىاد!مصوس

و-ودو،يئالد15ذ؟رإ!-لم511إصار!5،ااةتخا؟فينارأ"ناإلى

ديئ،ءن!ثرأت!ونأنلاتدون!-اأفيمايتورأ-والآ-لاقالثه

عندماأثضا511-لمافضخافيماورأةت،!ا!يةوليماصتفا-فىءذهبأو

فىت-للاا!ىارمنيةالةشاتقفيةنساالإادتهات+طورءنثتمخد

لأىاأطقعلىف؟زإراؤىالصئ!النظامبالتةاصهةدحتوبإااةاريخااطاق

سائداقكاناخطاماهـذاأنءلى-ث،اية11اأءر!؟قةاءدأ-*تشف-ا

قاوةملىه!مادا1الجنص.،و-ودالثيوءيةوقررت،اتاريخاماةبلقيهمات

.ورالظتة.ظ.لى5فياءاباطيواننسانالالم!

الأزت"ق8الدوعلاواضحالاقمصادىالإذاجؤأهلىوا-ءدات

ا-لماررقواهلأ!لفغاائ!أووكل.اطدجمث))مصرقيردثب!ايمةالقد

كلسية./والماراطواس"طاققلاثقعلماا"-بةبابماطيفلمقتةضىاكأآ

ا؟سأوردداهوما.اطواسوراءإطلذ-5"باالأ-يان"نقصثير؟دةءؤ

."ظ8ثأءنكترأ

المارهـية:قالجدلفينقواءنب،دعوىةماددطاراكطبيق

الماديةق-اطدلقوانينلمجةميةإ-ار!قيادءوىن5و)ت!!دث

بعدة،إصاس5او،ءارعس،بهأةتد-2ليةا)ضاروادادهة4ا؟د)له

ماكس،"شأبأ.الإل!اقابشمعءدو!هاقيحى..ةو!لا،!،.وات

وسبق.البروليتاربايدؤاو،قا!يةأيدفىارأعالىبالزيهز،إنج!س،و

ثبةتأوفد.والدوةوالأصر-الفرديةالماكيةبزوالب،ب!اانهه:فاةاأن

،الماركل.؟النأبزاتمنيرهاوة،4-واتادذ.5كذب*والقطيقالأيام

.الجدل؟ينقوا!نميةفكرة!ة!دميثهتمما
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وها-قينا"طبقمينفىصوألمجتمعفطورا-ترارالىا"--،فها

ابيافىاظوررمنئقربباوربمقرنبهدنهد-ابروليتارباواالبرءوازبة

سطىالوحبمالطب!ة4-م!وثبددترابلتحتنىلا-طىالو-4الطهنأ:اشيوسا

بيناوةااتفمييقملىعلامةذلم!صهبعفأ-با-ثرارفياثأررظمالتى-

يقةعاوا!خا!-لامالىوت!وةلمهاطهقىااعالهسحد-واء:!اسةاتالطه

."اةورىابالا.قلاب"وعيونا)ثما،مص!يهءلىن!أ"ءا

-اسوظ!رأ،!فيزالالىغمادىسلأسااتلاثى.ةلأتيرااتا)-ةوقو

اطبقييناوا)بطرةيزلأااءنأنصاإدوفدالهلموهو4ا)طبةءبز-ديرد

هذاإلىءاركسثفطنوأ.ا:هاة،واإقهدماالملمءنأساسعلىسي!ون

ن:جهلأأةطة?اءقة-؟ن.لمذهبهادماهااكأاالطليةءنبارفم.لأ-اسا

.ذأى)ا؟فمللمول!تالإءتماهىمهلنظايئالهلا?:مهدر

ةدما05ا-وة.ينالامخاداق.رةلأولاةطبيقافر!،المار!يةتيحتوأ

ات-خووا،؟179سفةبر!ةوأق)4يينبةيادةا)-وفهته،ةالوونجحت

لمزراعيابلداذاكاذرو-ياوكانت.ا)بهسبةوأ-قطت،المطما،ءلى

واملأءوالارؤوس"؟كماشولم،ا)-*-يراصءاءىاالإاتاج"دةفينمةس

جميماالممالب!طنإم/بل،ءاءلمهط،ة،ة؟قضبمونو)مةإيلةأ،دقتنركز

.في"ةيرصهجزءن5كزأ

)!الطبقموضع!يةالمامتووفه.كسيةالماواءتحتالئورةلب-ت

.7؟9،!نةاوفبر8قتموبضبدونةال!بيرا"-ءياتصودرتة

عشةلوفبر14وق.اتلاحينامجالسالىا،راهص4ياتالمل!اتوآ

لاضبرعبةواظر،-103203صالاضنرا!ةينظأ)؟(اظر

.8"عااضعمارولا

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com
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المباثرا)فملىللإصراتبةرواكبالمىناءقيإؤ--اتا-صهتص791،

و*رر،ولنبركاخركاتاوأصت،لداخليةارةالتصافيتأثم،لأمهال

قضوانمأؤوناك-افانوء!ذاءيذتا.تاجلإاةاهضءلىلإهالا-ةت

.جال!!أدواتا)5مالت!"؟و،الفرد؟4ادء.4الغواوأ،لي،أساالىءلى

ا)تضاقفى.اواأزاةد!بذنهمأاوفأ:و.ميةيا

الا-قيلاءاخىفأ.؟139سنةا)صجربةةسملطنأ،)يتين،و)-ءن

اةخجيناا!تاروأذن،احليةا!اة!ارةاهادحرثةوأ!"ت5.-إجل!اأ"مىءلى

.بمتأافىأ.3191ت،لوثو7وقاظاصب!آفىاتمءتة!اد.هواثنأ

قيوأ.ءلامايئءنءمثرفي!ااممالاءددثديزلااكأاءليةا)مهكلاإؤ--اتاص

اينين،،وقال.ديةؤرقيملح!3ل!اعلوكةءصاخبقبمأنوال!ةسكات+الا!فراد

:3291سةةالثيو!ال!زبءمةساطادىتمرإؤا-ق

ليةمطأروا!لمةلاثهترابينالهلاة!ءن4اطها:بناتنمااةإةاءنةوايم)

.(-ية-الأا4الم!هاصوقيلاو8ولد،ا

نأبهد.رو-15قالإفئاجزثادةصذاكإذالأ-ا-يةالمهمةأتوح!

ا!اعة.ءدإلىةي!ااطالهحو!لت

1391سنةبلبر!28ق،ةاشسثياكرا،جربدةق،ليت!ين"وصةب

?-قئىايمةلاشترانبأاةولانااعتدوةدءهتوتءباءأنتا!):قولا

إلىلفبةباإلاسيئةارر-سلي،)رأساو)؟ق.مىءثىءاثةارأساوأن

روسياؤاللاث!5-الوسهطىالةرونإلىبالذ-بةءاأ.ة؟إلاشزا

-"ئة.لهةأس!الىادلهشت!رةتأ

.الأورالفىالزواتبهفىا-ضغلالرا-ت!حقةمرر*أ3ئةسءطىوأ

بية.غرلصركاتخرآااءظريئمثسوصةح
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تلطت:صكاتليف!نأ،حأ3291ستءارس13قمر!وموع!دو

(19وأءنبىص!ىالبرأسه

4اول-ة4إ-يإابزوالىالماريمررهفىا)كذبالةطهيقأ.؟تو)ذ

ةةد.اظا-ةا،دء.ة!وربهف!إءادةإلىا-وفيد"االماركصيةواضطرت

-اماةا،ق"أ-اس1،،ور3مبى15،،ثأهأة؟الةطردة151الى!اأاضطرت

الهو!رقي5مما.أ%رىنا-ليةبنا?قلأوا،داصة"قوالأءااتباءالآبين

المةطامبادةب"الإد15ساتالمجتمن-تزولالأصةأنإالتأ:ؤبمذب

.الثيوس

فىيسيريفهاأوهذا،،الإرث،نالامامادةإلىالس!وفييتافهطروةد

ية.الأمربطالىواتدءيمايبباإلىاعلام!ةالملهيةتدمبمطربق

خا-4لهسار.99!40-ة!ارس63ق،نصي!ط،،ب؟ضرت5تدة

تثوة)-مجاساعاقأ"يىم!ر03قو-!ولو5"):افي!ردووةدص!و"وءن

إلىي!ررفاث!صليرا،ولج!نو!فىا4ا-وفهتهاالاثتراع!عةالصم!ورثاتالأءلى

اروابطاالوقتلهصفىوب!قوى،المالاىحقوءاية،ةالهردإدي،اءاية

آت!د!11اكأاءاتلإجراامنجزءت%!يرلأاكطورا"ذاوصهتوقد.4دسلأا

كفي.إوااق!ةو،طا،السوةيز8ادو

ةةاءوأيئالمباثربهاءلأالى5لميراثاحق4بةا&اهـينا)ةواةهستوةد

يرررابىشنا-لةافاأ.أيتاير"هـا3!خاجينممنكانوا،وجةواروجواات!ئ

):وزخجدي!ةطر،تةويمين،لأءواتواا،ةويئإثلءىثؤ!معنهفإ

وهو.-وا!لى5يئإباثراباءلاءةردمفهء5-اح!ااب!ااكأبروءمأاالاءملاك

يهيئاثأو،خريمأأولش!صءلابهمأيهبواأن*!ةرادثجة"كذ!

-ق!بهـ.ن،لملاءل،قث!الورأوالهخارالا!!افاللأ!كرءواأبشرطالماكل"

.2،-4،س"!ىير"لمرالأضنراأصاظر)1(
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كؤقاطقلما!دعونأنوفىرارثأىولىجودعدموعندلهمالقرر

.()1(يشاهةردلأىماله

زوالضرورةءلىإناءاالدوأزوالبضرورةءماكس5وتنهؤ

.ءطؤهفبماتةدب!اشن.اكأاألطبةات

ءتا-اق!نصادبا-ئالطهاة!سيماعليهيةوما"لذىلأساساكانفإذا

نأعنثاط!صبقفقد،اطاعةلملكيةءلىوؤتبء3سصار،!د

اكطاملسير،مار3س5رس"الذىقا)طرأنثبماتاأةدوا،.نالتطبيق

آخرفإنطربقفىيسييرنهأالآناهـوصمنأ!بحبل،!يحةيراولبتى

بل-بر!وازيةو،برو)يتار؟-طبفيننك!وس!لمالطبقاتانةصام

.الطبةاتأسا-،ءلىنةصمالذىلأ-اساوتةيرالوسطى))طبة،تغى-5ت

لأدكيةالغاءظامة-اد4،ثقا)ة.نيتوأالاقضصادمنةدلاالهلمفأصهبح

بالملكبامطحاوهوآ-رطو+!إلىلل!د!طةب!ذهاخطهيقاثحهوا،اعلامه4

فيوقناال!فىةمعا-طورفإن:اهـت"وهلى.تدهديمماوأطاصه-

لة.!هررتاقالدولهفي،تلغىالذىواءدةااطبقةاذىالثيو!ءادنمع

واسؤ:داديةقيصربةو-.،الىالدو!!برتفأ.ذلكةيربقاكطثبتأ

اطدودعلىاقاءسا"توليس.تهذاالقيصرىاظامامن!-شأوعض!ربة

كلئزيةالوالةيوهبةمارستبى.ء-بام!وةليقاالاتحادليبزالإة

فلثءياقالدائرةوار-و،طف"دولهلىوالقسرالاستبداد-نوت

للستسمخءنوليس.ببحيد!اليىآثب*وس!ةاكيا،إوبراقوءاحدث

ويتدعم.ال!لمومىالمجتثعإصودءف"شفتةاتابراههذ.ان:ثقالأق

قد.الآن-!ارو!ميةاكمورةقياممنذ8الدوفيهاأصاطتالتىالدةلأن

المجفءف!ونضيراالتعملطهذايحدثولم،ةرنفصفمنكرأقيوزت

.2،328"-س3ةأوالاضوالا!م)1(



منأريق"-ابارفم-ارراهالىاالدميرميةا-تفىبل،لنعثهودال!و!

بثبتلم،الواحدةالطبقةذىالشيو!،وئهعمارعصوتنهؤ-ماء5

إلىاقلإؤاالمجضمعبوعمولالتولانبى.+بءوالأ؟م)ةبقةاةصاد.

لارعمىلذهبصاسأمعلايحةقيم.ءخدهاوالوقوت،الريو"يةلرحثه

.الجدلنينلةواطه-اثىءفىصفيربالهإتضىالدى

ارحلأاالىسه!هلالافاقالمجشبعأنءلىصيونلأطر3يهسأنةإما

ملىالجدلنينةوا)طباق4-اءيىيترتبوء-ذا.!تدهاودقف،الدومه،

بىلانينواةمحوءية!طرةةتسقطبذاو.إهض!ادونالموصداتبش

المرحثه.هذ.ءندا!ثبو!االمجتمعوقوفبمدمبترأنوإما،وءت.غا

المجضبأنإ-دواأنذ!بعدلممولابد.تهذااكد.ؤتطأبدهتوبذا

بكرو،ا)!ايزنمى-وتالتىاليطوعيةمنتدأ--رىأهـورةسىدور

قي-؟-االإادلىتهماتتماورق،مارعحا"ةر-رهااخمأابالمراءلذ"ىبهد

الطىان!جابأن:فائلينالمثكلةءذ.ءنحهربراأن"ءار؟بين!برزولا

لاتدتبرنهأاءةبار!لى،ال!ثميوعىالمجفعبهدبماةقيتؤان.أءميسهحلا

لموهو+نهذاالطيو!بافىتحضبؤان!ملأ.إلا!فى4واإةات-رادطاقق

.والملاحط،بةاك!رنطاقق؟دخل

اعلاء،المدقيوزوال،اشيو!ابالمجتمعالمارعصىالتةبؤمجونبذاو

.اطثظابؤتو؟لدواولمطبقات

المار!!ن:دءوى.خاولت"شكسيةالمامناف!دمةفىالجو!هذ.وبحد

باطنقالنةاقفىكامنوأن،المادةلغيرفيهء،نولاءا،ىالو!ودكا،نبخ

.-ظميةا!أمطىصبةلت-واءكا-عهاالأثميه

ةفسيراار-ودنف!رعليةكصيةالماوألا،ضيةالجدلفيضاوأن

الفكلسقلالباالتصلبمعك-ينالمارعأرفمالظبيقأفيعيفعرفنا.طيا

الماثتعما!بأقولهقكسماونحا*4.به!اعهـةوظبثةامطائهو،المادةن5
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النىادلبةاط!قائقتةيرأنيمفوعرفنا.النطورقثيرالأباوا-!ةلالما

مما.الذرةقألباطنىاكمناقضكرةةأسةط.مارءس-سق-ا!ةكات

اط-هـمة.افىأطدلف!طرة-تاط!عليهيرتب

صتون-المالهاهادماالنىاتها-ءنصمفاممهةينمأالماركسية+قدابدو

وا؟دلية.اديةاأ-و!

ثجألمتالتهـابمخاصاةطةالمارعيةقل.ز511دءوىأنف؟:وصةتا

الجارء-يةهذاةةجاوزت.او-وصقاب!ثامجالب!هصإ-!ىالذىالبر

ن!كونأنهنذ!فأ%ر!13،اطمنىوراءلمابالؤسبئيمداثقأوأءطت

دينا.أوفلسفيامذهباكون!اإلىلمية5

دية11وا،ا؟دليةةالمادقن!واالةء.قي!طرةةأن!يف:وءرفنا

.مار3ستد!ؤاتصذب-ءط2اأةدب!-"التار

الأساةةالمارء-بةصفاتمنإتىذا15:أنول8ا؟وء-ت.دإ

ام..(-ا؟ررلي،ةوا؟هي!او!ه:،والعلإةوا؟دليةاداديةوص-

.خأهتجا

:عصؤالقأتاومن

الدعوةءذهوراه!دافعةما.ال!كلبهذامتهاة:ةالمارء-يةنتكاإذا

02ءهااتثاروانرعماذسبابأماو

!ا؟لمثإوه-هـإبأوا)ث.يرء.،ءوةوراءأورا)دوا!

بمثيرا:ةنةولوفيوءارعسية1،1الدهوةالىا!وافعءنوت-دث

.)ةةيرةااطبقةاوأ،له15115اطهةةاهبمذ4اكهوعهانقالماث

"ثو؟ىهبايئةمهلمونءقبن.قلوجد(،لأ.ذاكغ!رواوامع

03المذأهبهذا!مبولممالدافعؤا.الأعنياءءنكثير
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ييلأاا.الأ51بدببأينقبلهصهني/.تلاقأ،وطباعمب-يمهقإنه

رواطىد!أل!زا!يةفيهوفابت،ات!بفواالمملمئوليةمنوتحلل

الابمافىطباء3فىاسثقر،روءينفةراهما.وىوفالباالناساعليرصبة

بلهاةةومافىر0اةةيروا.ن"يته"لموولااخيو.يةايرفضونوادكفاح"لعمل

ا!ارمافى.لبحاإلوال!-لاط-رررذةا!لى5نف،اتوتاذافغط

إور-مناألأ-اباوأبراا"وليىهذنوقبولهاالفوءية!دءوةفالدافع

منالضحالوحبوالأناقيواطصداطتد"ووأول.المامثهالمابتإلى

فاركس.بذلأىلاطةةاثوعييناكباوو-اة.ان!-فواالهملتبمات

بطريتةالةقرلى5والةضاءالمجفحا!لإحإلىدءوةأىانبرفضو)نجاس

عناةا:ص+اا:ورىاالايقلابأ-اسءلى،ط3ءلاالاإ-صلانولأ.صلية

.الطبقاتتناص

و"رربوكهالاثمزاصالأدب:بهخوانةةرةالفوسالبيانفي!مص

ربتتالإثشا!يةإلىبدعو-وعىث-يرةأدبكلةيهايةنقد

ه.ةبهأصالدىدوافعإلىاةقدااءذحاعارالبيانوليحاو-بةالبرجواز

بالجيع.وفيبمئيةالداا3ءمماطالى

؟!ص!ةطيايرولك:-ية"الإضزايماممبو!االهيانبها!مفئحر

بور.ةرراما،وان-يروالإةطاهىءنال!كانوكا):بقولهمهينالإقطا

ألإهظاعية.،؟الإئمثراخ؟ةب-خبافيةالك!:والإثشا!يةتيمكذ!

-الإثتراكبةمنطلا.لا---ىوالزءدالفديرطلىأنمنل3أولهير

ش01أولم2والدو،ازواجوااطا!ةالمل!يةءد!!األأبحيةئدعأفلم

،ا؟-دلوه،لاة،وا،ارثةوالأصمال،والإ-افي"بالمحبةم!اعوضا

-وىلروتلا-:-لمه،يةالإضراإن2-والكنهسةباليةوالىوال!ذثت

إدىاا"بد-02
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جواغبينللتابحهاخيظالارءل.ا)،عنفيكبهادىا"!دصالاه

لآ.()1(الارسنفراطبة

نأمع.ا-خيرةاابر!هوازبةكيةاكلشاعنلأثو!الهيانيرلمضىولا

عندفاطةبيرىنهلأ.ومفيداهالاةكانأمحبيرةبرزوازالبر!15فةد

الىوالاففمام،بالدوبانم!ددةكاتالطصتةهذ.لأناعلاع!ةمصاطثم

با.ليناروالبرسفوت

اطديثة.وازث،البر!بم!اعةا)ءد؟ةالإقىاجوسائلعنفتفد

إبجادالبر-وازبةمنقسمعاولاتءناكيو!البيانيرءىولا

.ازىيلبر-والمجضنمدمابةنقولأصل.الإءخماعيةاف!للا+ءرطج

ولاناس،ايوناوالإأ،اطيرورحال،الائتصاديرن:هؤلاءومن

والا!سان.البرءالأ،وةفظبما!دحةاالطىتاثمصيرءينإفب!تمونيئا!

مناستوحوهالطمكامهفىالبرصوازبة3ل!ةالاشتهـاع!اةوايئالدد3وأالى

+ودىاكأدراة!نابر-وازىاادضصحتطهرأنلهاوأرادوافرف!م!فضاء

ونم،لامجشمعابرجوازة،االصبنةكلالإبقاءمعألبروليتاربينبؤسالى

ظروتنهصليرقههميحدهـوابأناممالالإقناع!ى!ملياانباها4:جهمن

وافناهم،يفيدملدىو!د.اهويةيخمادلاهاادلا،تنضيرلأنيةلماداطياة

ضيئا.لاةفيد!ىثورلةلاباىأفىبخ

دعوالى!ثنهلأ.الاضتراكيةمنالنوعهذاءنا!يو!البيانيرضىلا

طربقاالشيوصالبانير!لاالذىالئور!والالةلاباصراعاعنالبحد

اصيوكل.االبيانيرضقولا.ليةاربةالبروالطء.،مصا4)ة!مهيلعبحافير.

تعملثدابيرإلىبدعولأنه.بيينالطووالثيوسيالاضنراالأهبعن

أيا"ثم.قباءلنةةعرةفياللاكانالذىالطبقالتناصءناطدطه

.97-.،صلكبوسأببان)"!
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*ختر!لآخها.الاضتراكيةالآدابهذ.كاهنا:انابرفىلا

فهالأساسبهال!كلرهمعثتجارشيلالبطه?وءذاط:ةإطر؟قئ،بئءلح

اوصودنوق،هوالتها-ئىأو،فىفهادأواعالهسأنوكل3صيةراطأ

تناحرعنالناش.الئورىلابالالةهوكاا:ولينارياهـبىاطلوأفى!،

المدن!ذأءنحدمأنءباخيو!االأدبأن:هذاوممنى.،لطبقات

05،له!م)؟(

قة؟لاالطهوللمأا4الطبةفياهأمنمموااثلمانئتا،-سالئ!يوهثأدوة)

من!بحاس!رةررردة،و-طىارالبقة!ن،ركس!اكارل،ف.سة!لنة

وكاهما،لأتلا!وا،يطباعيثيوءيةينلاصتهدمنالكههوالت:.إلبة،

بةوله!-ماركسكارلكانبانجاتقااهينفياقلله-وخ"طعنكوذج

الذهب،من4نحلرة،أنهاامتقاد.الاإأصرقهإطهيرلا،دانياأ،-!أبو.

محر.طوالطلاأنغثىوإن!اتقولأمهو،ت،،قض5ماكلمنهتطيه

وحبءاماطفةابجهودإمهفهءبخلىا،و-فيه-د.ة،وكانعايها8ها

لمماما!لا-لأزهاء،ا!د،داميةوءائى.الجودب!ذادابهكلادمالى

التاسلى80هاإتب!لمسثحقولمعامإ+ضأوعامااةونهمابكنىةبهايرءمل

و!محنه.ءوول!اشأمنأعيقيهمط8ماءونةأن،اءناجو،رؤةول

ولوكانمحائر.تندصؤمامهيلتىءدخولءشاثإطبعلبهم5ءاأكان

وسورةالمنفصناظردئةالمؤالطباءعب،اكورةءبو،الة-اءهن

.()2(لههاجواهنتب

الىيجذبم،إت!أس،و،ماكى،تلاميذمنالثيوهةفطابوأ)

م!دود+ميشأوءدودارزقا؟ااب!م!ي!ذأنءبل!!فا-د"أذءبا،

اطيوالاتبموتهتأطباأ-نحةبكحربر!تل!ىط.والعهق،لهنبن،كل!

.،8-8*سلثبوهىلبباتاتار!9(

+32ص!فارولألاءبو!بة)2(
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أ-دبأ-د؟53،ا،إفى:ح--محالفيبمالأمجهبر3ئرحق،يصك4ا؟ل!!

عا-.*/إلىمبض!:ثو.إعلإ-ةةابر"ةث؟اةا035"ئمأنولا،با!لإواا&-ق

أثهث"إتااةو.يهلاةمةلىأ-ال!ا!الماثاثءفف!ان.،فيقولءجوري"

لا::ءوج--اعلاقبر..ث،ء!م!"يز-خا،وكانأسايملاث:وميةاذ:قر

ة،لالأةفيا،وظة.ر.ةاتعلىا؟-ط،-رةلكهأةذثة"باررة!برفي!ةمىبر2لأا

اط-كلألىثةوثم،ةروشر-،واولية:ءص--سالإ!نصبا.وتكض!،!يها

(؟()ففيماوولآ.نا"ة.إصرةبادمأمنأ!مافنذتهوز.!رؤ،صاأ.3فيبيد

ا:الد:عةاأ&فاية

-"ت-وواء-اةةراموةلإبرماتجموإين":يرص،بلمصاراءلىوساعد

اب3صيكلذلا-ةذ1/لماو0،لىاءاةةاله.نلوع-املأاذه5ذاةاهقيالواكفي

.أدعا:خهبماثهوه:ونابمارسص!فة.لههولاالجاءير

حر!يخ!ةعلإهة.دوءيةإثا"ةإ-لىحرىا)ةالأ،صاس!إن:فكا

كلوأن،ءارر،نحوتوأذةدلا-ودبارفي-ثى+كلأناهماأتاسيتين

اة&ة".افىأ-ا-15آ.بو5ا،ةتيركانإذاو.ضرفيوأنلا!دءو!ود

-*راةوافي-طمأذ؟بةةيراذا5م01أ:ةفىءةكل"ةأفئ.كيةلاصار

و!-!:لىأترىإهءارةأو-اخاوا.ذ5أ!ط.با،ىءوتحقداكار"3-!ى

*ة:ة41منا1أ-اسلاااواخ"رز.!أ!قون.تة،.،ةئرتاض!+لف!مرتةظرية

نأء:.ااةادراخلا.-ةطحرة،اةاتأظرالهرز5-ذفبرذوأبدلافهى

ةيخ!ل:ةوأ،زا-ةا-؟رتلمذا،-،ري!.بنافىاءلىةهسةادمم!او.15قووبظ

ت!-:تإذالأثباها+راةةأننط-،ءة-ةقارزا!همو-بىفىلا،.وه!قالاس

بةإح!أنتثط!لااةاصا.زا"ع!هبا"ابماةاا؟فىبىؤحنركأةةياتفمارق.

-3لأهرفىز5آ!ة-روع2افى3-/:"رال؟أت،ىلذو.كلإثاب!ذا+لالمط

س-*!17لأ24؟.صر9اصتحهولاصةثولالمالأ



ن!دت!اود*.ء4ايهاءبر121ءلح+:لإهم.ئها5د"،ةطر؟:!ايم؟تثرت

بأنالناسإةناءوهو،اة--ولربةاالنطردةا)يهنمدتي!ذىفىدتاكاة؟الى

فما!.لعالمواداجم!تهءلوءمات.زبءابنواةثءةهـء-ب:!اءكل

كية-الماا!ءا!ةوكذلأء-ا3-.ةر111التعلرر،!دةتا)ن!اعإوااذه5

.؟تحطيما،ل

بأن:ئلالقابىأالمهةمثملا.بة"ال!ثهـالمدوالتعاايموالةهاإبىادىءاكا

الأتلافيبماوالقبمليةإ:اا،والفا-؟بئالدققيه:ل!وءو-5"إضة،1-ادىء

؟ظهنهلأ.بأصباطارا"ءاةلدابهت!اركل!وأكل-اءلوارذزلاا)ةص":لا

الةبر.وءدمالنبات

البهى.عد3ضورادةولةرعب،كاول1،اءأور01كانءايراوأ

:لقاط"لاثقوحماةؤكز)

.لي"والعة"تلاهلأواوءيةلىاالفبماثنهارت"مه-أ

.النميوسفيرلمجتمعاقةالمرأوتص".مارت"-3

،لأموالاوءوءلىوأسحا+ه،المزارععهصاببأالاستخفات-3

.(9(ذأىكهإمدقالهدامملاأص!ابتك!دء

نأةتدم.انمه،اطريقءنم!24و-5ا:تو!وفياثفيةماالباوةأ

ادءايةلبتآمماحو،5!الاء-ء:ب!لأخهـا.لأكباإواباأثست!مصة

باالفف!ااموض!خفييرتوعءوءلىارتدنأفيفىلإضاأ.دمت5و...،-الديوه

.(3)الإءظءية

ابهيص.د-بلنربالأتء.اوو-لمنهتواطالاسلاعي)؟(لةءبى

.ء31.-".ئي

دارت3ءددفى.ا!زاسات.الأش-لحتاذ-طهاص.مهئأد)،.أ

.08"؟صنةاءصظيق090!"داز!
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الاصلامىوالمالمالماوكسية

-،ولالإسلامىامالمافىالار!يةؤأعن!حدثأقنرب!ضدما

الأسلأبقبعاهداها.طريفتنلأتدبهرضفىأتبحتلاطوك!صيةيق

ؤوجمنيتطلبهبماالد،بةأ-لوبتتبعوا،!رى4أفل!صنىاأوالف!كوى

ونسنطيع..هذبئلدبهاجاقلماوكيةتوررثناعنأنوبقه.وتهوبلى

امالمافىوا؟رو-دتوالد!اقالة-ءرىتيهاببالاو3-!يةبأق:اقوله

.،الأخيرةادفواتفىالإمهلامى

الإسلاكل:لأإلمق3تألأطرالصصولر

امالماإلىلتآلافةد.ا)فا-تتجبعطاأخذلدىاللاركسىالصكر5نمامأ

الدول!فىوظ-ة.فيهننثرتاالنىالثبوءيةالأءزابطرثقصالإ-لامى

هذ.بهضمحلتفةرر.اصث!ترالاىرالةنها-*وءاامتنقتالىالإسلاءية

عنصكر61ا"تؤويمءلى-قصدبضيرأوءخهاإت!هد-!طومأتاط

ابلأ-زاهلبهاثرفشش،1الدرااطلناثإمنىومهدالإهلاأ-كزةأطرةق

وتد.ايهةألاضزضهار.ءتاو!يها!للا"فكار؟اةوروج4ءوبةاط

اصاتهواودافىادقا:!وقياالأحمزابأصاطايةاإلقكالىالألباهرأينا

ءبدادءريمحمطلفىأهراققااهـبمهلىقالثيوطزبالةد-ثطر-ى

بينارحدة.قىا-ورااثومىااطزبءوقفبناررأ.91"هسنةقاصم

ابعثا!زبقايةالمرالث.وه:،لأ!زاباؤأضهاأورأبفا.وعموريامصر

.الآنحنىامواقواالسووى

.صطف!الدكتوربهثماقيرر:ابالىاألمرباليمومييننرأعلىوبدلى

وفدكان.لهمةوا-ااعلارجمهجمارأحد،ؤال!-ف5إلمها!صدالسباص

.و!وجامعةمنبدموة،مهقبامعةوةدمعلات!دا!وفيتؤ؟رةت
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معداثقىأنهكننالاأ!ر!ةالبلادقإينا):ل7.99.6سنةيوديةفى

ىأ-مسنقرةله-تالوطنيةسيا-!مأن.منها،!يرةمليموابئإل!يوعه

م-ةعهءقبلحزبممصلحةمنيلال!بءص!!،.ن-قوطةءله-ت

اديتهمنناةلادق"حيرهيينءوةف:وم!نها،ظرصىثيربئأنوجهص

يلادياأنلدؤكدأ،تال،نج،ؤاةففا:د،اإلىه!دفيفىوا--ثر

وطمو-كاب!اوماتضخصيتهاولما.نهاد!اأ15وءةفيدة5-،وهعقارا)ثلن

ء()؟"تمفيهون!مةإهذأفيرصماولولثةالعربالث:وهيونكانوأذا

الط:ا!ا؟ءطى،ةصفزا8اد-دالىا"فا)سبامىورالدص!وحدرث

ن4موكمغوءن،الماركبةوبماشاقامربابنا)ث:وءنثىاطءدىعن

وعنا،افىتع-وحيمافىع!له3-قيلمارو)-لالره!"قلا!هظ!الإصهلإنم

إةخاعومحاولات!م،رب511اا!اخاسجمنهـو-كاتثاطمم!ق!!ام:ار

الهالمفىالصبا)ثيوه:بنبنةمىذءرته!ا"!م!اط"بأنادوةءكهالامخ!-اد

ا!ربى.

ثبوممهصبةيهاو%دفقد..ذلناماعلإ،لضط:ق؟ثال?ستتلهأو

وسا"ئه+.نعبىتعاماب!هبإذانثرلى5يههل!!ن،!د"زءنمنذ

إلاةمدية!رث.ةف!أنيستطعولم،علإ،آ!فطاط-*وماتكاةتواءن

-ا&وفيىادقيوالاء!ربينبةنجارملاقاتفهصطأأنبهد.559(صصت"

اصاحومه+أعلنتءندءا.الههلة!رءن!ساة-طا-ذتوأ

اهلهية،1ةابملاشنرااءتهاق،اةاصراه.دءالاو""3!،ادةبةلمهس،،

به-برر.!ررإلىاهـءوء،ا!طرتهنال!،اةأءيماإجراءاتوبدأت

ةطاتقي!ع"تآ-تتى.لأ-ار!ىات-!اإلاءبىةلى3الاشزا35اتب!اا

.نطرىقلماةدمةليس

.بةو!ةارلد-3رو،01،1ص.!!بامصطفى.دسلاملااة؟3ار-ا(9)

ولةشر.هةبا
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تء-الماركيةا:ماراتابحضؤددادأتالإءلامأحمهزةأنالمهم"

بصطبغأنيحبا!فاهيى،وا،اطهتاتااعءسثل-كه"االا:شضعار

.ثماوات.قذ)ى/الىومافىالواةيرات-كراوطرح،ا!فكيربها

لمصرى.مةلأامجلىممامأ-ي151وجيرنأ،خر:وت8لنهحأوةد

نيسالى،وفد.،9511/!691بومفىالمجاس!ا،هأأمام!ءطالتىأفقد

و.له:إهانواباألى،الأصرءبدممال

مر-!إنمامبدا!تاوب!،ءثوليةبه!لللا!مةلمجلسأولالم)

نألهاةدوالتىلاعاطاأولءخانتممأوبايالى،الحطليم3الإشزاالتحول

مرحهـالى-جمةابالإش!ش-أكة-دمقير--،التارلاصئوليهكمحهل

.()9(ادعليمالإظلاق

اةه:8ا.ا&لمىمقاكطبادىءعن،هـتروشوتحديثقوباء

نأ:ةحوا.ءا-نهحابما!-بواكلدرتهةء-بحلىمن-أنق

،وحىةير.دونالإةتصادىارظهظلفىإلانفةقلاالأءداتهذه

:،لالطءماتوآضالأهـيانبغيرهذاكان

!يق،الأءداتهذهقلنرقيودا؟8منالديةماكللبذلإنتاأ

وقيقيق.ثها-ةياجاح!بوكلاقدرتهحب،صاللىىإشءااكمبا!ىء

الحمواثمنلىلاينأالدىل4ال؟رخاءا-والأقألا*ندلا4هدأهذا

لنىتجق؟لهيحةولادنهاالثهوبمحلقطرءنقبأ-وتإيهإل.دا51

.3((إواطبارةادتلة،،الإة-ي!ادوعاتالمثر

ماكيةالإ:شالة،!-ءدثالذى!لهدلأتقدمءن--دبثهفىوباء

إةفمتو،ال!اهفادتوار،وهليااةنم!اده!متنةدا-5رونأ:.افحو

.91ممه5699/"/*املأ،مرا%-()

.8ص.قلاالمصدر)3(
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متأيعزةلتىكاا"اكاأروشاةإق):لالصيخاال!مةءذهقضئ3مابئئ

،ال!!طدحيثصنالم511إلاد.،!قإلىا؟نتحولت،اضىقاةنمهادبا

منتهـالكلحةقمابكل،.و)ءسارةهـةبصالماهثت!م!وأبصت

.()؟(دنافةاافةالفضفىولاتاءةقناأند04.0ء!ان

ضدما.3بةحرة؟4الكله"ذ.-"قرواب!هالطإةة-امومهئ

افضائية-رحلمه.قعا،ءخدما-،/يئبجار5،لهماالأذءانمم!ثء.ه

.ي!د.فلمالسماهقالثهمنبكثأ،أمن

مجلسعفهاءأمامالاركيةءدى!هبا،شصوتترو،وجردا-*وء

ملالصا"وابمثرىااتمدما-اصأإن:ا"لالةإ-دأاام!وصهتوسىإءا4،لأا

ملى!!تيقةلاقلداانبل.":هوبءموقبئالدوانوءد.:مهادىالاة

.جم!دو.ةلماد!ماءفىالثهءنفىواوسالىأنوتمهـو-ا:الاطلاق

يمةالإشصنراالمماءدصالإشصشاد،1الاأمثأأةقد:"ذاوفوق

المدعوات:طبمافى4إتو!ها!ا4االثه-ابنكلرجا!ااث:اباومصهصرات

المماءدهذ.الى-ونإخهاطوأ!،3الإ:شااثبابا5،ءنط،

ا!نفرخفرصهطائهمب!من!م!ونإمةازا3ولى.وملأال!،يةلالىء"راتوالمه

لمإجماء-،فرع!لهمتيحتوأاتممر.ةوقماليةت%م!يرلمفىاد!هاصى

اكفوقا"طوردةة،2،والمصر!ا)ثمبءصتوىءلىير!لضح3اح!ن

متلى،لمبادىءلإءلا!ىواوالمص!طراتهدإءااذ.ءذ،انفوقىتماالإ-

!فهمار،قىتالمابهيةا،-ادىءلةتتاظروفا"ذ.فالق.الرباب

.،4يىأءا14لهرا"؟اشثل!ا

يثهح!اثناءالماركىببمأيزوءذاالى؟:ير،ااصادأتلورأوارءثن،

بهر-لخدط05!ي"اسة"وليوة16برومالمركزبةاال!ةةا!بت!!ق

"صبقلاا-ررا)؟(
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المؤفركلكرضاءدادهاكلىأ!ال!كربةاررفةالى:اطد

:بقرلالةوى

ايثا!8ادفسرأنب!افظبعءت%سوربةيةرةآلة-"كراوذ.5)

بهضاجنض-!يث.الميثاقءاقعرشالنىالتأوبرل!اتمحاوقهةب

.1((المارك!ىإذهباهوء+ينذهب4إلىالتضيرات

ظرج-ر!-يين111ورإصير،اصاداتا؟ورأرفيسا،إنةلطبعوبا

كيه.االإثششهمارت!ت4لمارك!باا.ادىهبالادوايئاتا-وداخا!امهس

هذ.قمصرداتلكيونالماوكان."الناصرءبد،13بنادىألىكان

إتياجةرممةء-:تابئ،الممربةاهـءومةملىاضضطابحاولونالأثتاء

نورألأرئيس"ضكوىذلاىءلىوبدلادوفيىنهادالإ-اعدةإلىس05

اطادىيداه1ب!ناعهبةر2الثشفى،!دةقاوفهمءذاءن،"-ادات

اةفلتافا-تلالداقاثأتاإمضءاولاتءنةث؟.لاثورةيئو))5!ر

هدافأقاتحةكاتا)فبهضلترقيق-إذءبةاوا-تهلمث،!ةخ!ا

.أز)3(.ال!الىكأوالإغ!ادا)-وفيء!سإبناءلافةار-ت"لهم

منعباوةكلا)-اداتأ؟ورالرقيةي!اد!ناشاا!اتاذهوء-

اط-ءومهملىالضضطويواولون،ءعرداخلفىالمو-وديئالمار!-.ين

أحؤةئيركأنتييعةكا"إىذوكان.لمار3-مةاو2"ةجه-!)ثةسالمه

اضص-يعاثورةةبلاصاباومه-كراتقياا!-!دوالمهاه،الاءلام

.719؟-نةمابو01فى،اساداتانورأارئ!يى،ب!اةاماتا

يئ:اكمنوهوقة!ا3-ه،المارا)هـويمقصالإئمتراب01اك04متطدور

51511-دق+ررر!ر.تإكأكاار!ية111اد!ءا:اعلىتوءاللتىلآنوا

ةهبار؟راتالمصوداءإها."تأتكا.!ة01الثاتاهس!روا،3قياالاشتر

.99لأ17/7/3:وم3صالأخبارثدةجر9()

.79؟لأ/لا/م4يوم8صالأ-(رهـة.ظهـءرةأ)3(
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،وجهالثةالثاالمر-8المهـاهبهدإلبهاالمنفبصنهابفرج.ءراحل.لاث"ن

كعتبه.بمهصالالثال!ةالمرحةوكنابلأولىاإر!لهاوةابةدأ.-يا-يا

ومح!ةصاليةال!الممرفةمنةلطيفدث،،يئاكبهاءملء-ينكاالدكنبرر"

هليها-يحرىافاوالقواص،الإأ-اقا!تءودرا-ة،ا"!اإخهـجا

المجتمع.فطام

لى5ةبهايركزو-اليةالإةالمهر!ةناربخعنلمحةا-؟.بافيهطى

المنطقويديئثاطدوالمهطقالأرسطىاكطقإينوةةارن-طقالمت

ق.إرثا!نطقانهذاناليخاافهةلةدألهيرىثم.!4برةوالأر-!

ما.-،2أاءةلاف!لضنال

.،إنطفينبيناطلاتلوبهصلفطورةسورةالىاهنا)-صقو.واء،

الآراهطإفاالأ.!رير!ءلىذاقالأول:من!!ينالىا):-ثءضاءجمتةه

لجاهةو.فطواالهطبقاوأ..مضاللأكارتوعما،لصالأاان!ظتنااكاا

ة!ا.!ص!!"!اوتوءه"اليناقواواهورلأاواةلح

+وؤطيةأ!ينقوالاكهتلية،واةعبانؤ.ق)ءوءوء.ةلظرةقاظوا

لى5!-!طونإلطريئالذىا)هدىببالأص!لؤءن؟،ءلي!اآ-تطروع!اة

!ارإقنهاألى5!مرفةتظرو.ا"رة،وام!2"ةبلو،!طثافلل!ةلأنهأ

لأ-لموباةرشاةدو.ءةدأوتمصبق5حدمادونكآثاتالمرمتوح

ظءضة؟تيبمايات-ا)ظ-ة،مف!وموحهل،و-ود.ذا5لمتاءقالملى!

ألاث-احولاتبوله؟-*نلاأ.را-لهنة-!4لا-طاق-.نةاكاأو

وجودهماإمرةةواأ!لمافرضلهد.د،الإفا.طورقيحيةةار3رىكذ

الإفهاهاتشهشقا،ذهلاكطورومع.الإأ-اقولواغاةعراءلى

ال!نهاثجإلىالوصولثضهنالذىالأ-لموبو-ودالىاطا-،ازدادت

..كأ:.والأءداف

الأءلىب.ن%مليرةدرجةالىهذامصردافىالعرفةوسلتولةد
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با-لموبا.رهولاالأهدا!الى-ولاوأ!مبحواةد.ء-وب!+ألضص"ارمي

الأ-يانمم!م!دقالالأصلوباوأعمبعةل،لأهداثاهذ.الىاد-ول

يصدفةفر--ة15.د!ود!لإهداف21إف!وسول5ا،!تدالطربقص

.9(أإالارنجالأو

الىالهلمثو!لوقد،اطدثث"ملمنخضعأنأوشصممتا!دفةاوءى

و.لوةمها.ب!اوءصاليا-12

!ااطقيقة،بمةماولكن.قيقة41إلىار!ول:الدراسةوهدت

بدلاايهاإعمولارجبه!ب"كأيةاطه.؟إلي!االو-ولالى1الدرا-ت!دت

اكأاقلإدةةاكدي!؟لأ"سهـ!نواة.:ل.الملوسمةلواةا!ته"ر.ث*وننوأ

الأجهامي!رصأننحاودمامضدا-كنو.اد-وساتءل-!ا.طب؟-"ن

وانينإةوآ-قب!ل13!هبةمجالاثموااينذ.5تهقدالص.رقالمتناية

.ال!!ا?ة!ناتوااأوال!برىالأ!داد

و"المطاق،،جه.ذيوو-"،.طلقوجه:و-!انلماواطةبةة

بالأ-إوبايهااا،-ولإلالهلمإ-فالقالممالمقةاط-ةتةءنمبارة

.دةذال!%هر151بهاادؤدو،ادد

ءلىبرشى؟نو)نالدىااطفتةمنالوء،ذلأى"وايفيوالرجه

زكلانقرة"إ؟اا،،1وصطفماد5يدلأنهإلاإطلةةاا!!يقةاايذوو

ت؟يةأخهاإلا.كهيرة،اثوإقا،نا!ر!إؤهرنتئاممبينوبمق

ءالقا!كرقاارجهصافيةاولأ-قيتأ.المطإقة!ة4!لهألبا!ياس

البكو.المطالقة!ة!ثغة

أ/ءورعدةدأبعانمنالعقيقةأليا،صولىأرهدااؤالناؤ!يد

وهىةهر!ةول

كل.الاضنرابالاةادفيابمنظمة،الأولىالمرح!اتمحاةس5/3)1(لاا

8؟لأعىبلس
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البحيل.-0-،.11!صكةبدتحد-9

ئلى.سااربدفد-3

المدروسة.للثكا،المنا-قيا!لولا-ةيار-4

لأده.اطدتأوالمف،ةبمحديديرممىماهوتايههىوالذى

بدلا):لص،ادايبضى4ثوءذا.لا4ابيهاورأءءا4اب!رراعورتملىبحنوى

،ودة،بوتوحالألدراصة"ناءدشأواك!طلأفنمرةأوفيديدمن

اوع"والمثكللأتأو"للاأهدافدإرر2دوننهول2أوالدرا-،قلبده6

يماكنولا.هونمتلدادون!للجمولقيادوار،اإتاورةمرةإف!امن

دونهءذاموتالىيتب"أنالص-راءقواخةبة!دالذىة"رط04بدا

نبها.افىيسيرا،أإلىا)طرهـقبدءءنمنماإصةدلدةية،برصملة"نةألا-ةما

-صلحقتمدلماءالجوةوالألفاظابراةةااكماراتإن.اددداءدت

مر!بطةعدودةصةائقءندلاوأحن.ءداة،أف*ونأنذا5نا!صس

وجلاه:و!وحتكلرردأنممني!"دوعصةرافى8أ!نبدولا،ا-.إةاةواةح

"تاعفةهدفانإ:الال-؟وملىا-صابوا4الهرة31ا.نحف!13وأن

وقابلأررهـا-"دما.لدع!!ءدت"و-ةوات01.قاةوىااك!ل

.!1)(قترقيا

درا-،علىاتكراأفادااللمىالأ-لموباط:قأنعاهيخاويرب

اله-ا(ثلح"رز.:*ئمبعارتت"-لى!اال!ص!افى-!بمافا؟يمناالةو

ئبدأصأنوفل.تطور.واقالإأا!:هعفى-عم.ا،كهنينوااةافندرص

ةد-أقيةفىاةا-ة:"اا"اومادرا-"أنةررييناقوااءذ.درا-4فىنجهاد؟

ةهالاجطااباومإنقدمتأخرو"،لطوفي.ناطب!يبةااملومامنعفيرنل!

ا.جمه-اذوشر:؟طقهره1ظووءن)انأ%رب01أصص"قكانو)قد

،:ممامداطين

9صبقولا-هـرا)9(
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بة.الظءبدأأو.الفافىةالمة:لأولاب15،

.ا.تيالا،حدلوااوأ.فىةاط،ادببالحتدة:قالأب5طاا

ورا*أفثم!افءلماءنكثيرحبسفةدالفا"ية!ةهنفأما

،ظكصلأ:قو-ررالطلمفىثىءصأنالاعت!ادنيبتمثلءرريدىصتار

ير-ءونثم.و-ودهقأ-قيقىاادببساونايةءذ.اوأفى.مبنة

12كا"فأواهروات-ص.أنير!اررنالوواءإلىالن!طةهذ.ءنبفكرم

بد.وظهر.الموتوهىخاوااع-براك؟!هارفى153الةابةلمذ.طهقا

الفلصة،لاء.،ومن،ظططقالمتة.إءءنى2ة،اظريةاهذ.!أذ!

!/.-طأله!اص،دا4قو،"قيمة

بتأعافةد،.تبىالااواحديةاأو،اططيةأ،لببيةالمةدةءنوأط

عهاروايئا،ت؟رمن!يراأنقةتغلأخرى"يف*الإنساد،الطوم

وهى.ا!يهاإيو-لطرةقءالهالىنمياءأن5فبضوالمابةنهالاهاتء!اق

ابهدةالإيراديةالأسبابان5ةب!ثوا،لأثل!اهواهرالطوالأولىالأسبابا

-لممهـقوبب!خون.ال!!ادء:هسهوادببأنون!وروا،4!4اةاا

الهصثقيماهـاأو،هرااكلواءووايةة!ةوىفيلإلىا!ماو!تىلأسهابا

الطواهرقب!ا)صهبه4الملا،تءنوادك!ث!ف،لأسا!مه"االأصهبابن5

اةةمحياسرابوراه)محر"ةاقةالدإرزو،وىأ!المثحركاةحما!

د!ربامنةوالذىالساذجقا+دااءيرلتهاءتدادآكانا)ذىاليتافيزبتى

،.لصتيوارت8باءحنىالنكحةهذ.است!رتولفد..والثمو!ة

مننمبرالإيجادالنىفىاءطبةاد،تةفصةمنادبيةالهلاتة!فرر

.مج!وكاأ)؟(إرادة

ثسبقالتىالملافاتمنجموعةأنهاعلىالأصهابقالحنكيروحمر

69صبنلاا!ر)9(
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فييلقواعن.الكصفالملى-الكةمميرتجهواء-أدئحةالطواهرنص!بأو

.للا+ضياهالأولىالأشابوراهاصعىامنادلا.الطواهرلهانف!خالتى

للا.سلوبءضعأنيجبالإناقالمجتمعدراسةأن:فين!برىو

الهد.

هيهنيرى11ءون.قجزءابامتبار.لماجمف!حالتىالقوالنفندرس

اثوافي.!ل!صفالمحمحيدوسأنوبجب.هليه2رىا)شأكوالين

لهاءمعينواالة:"2لكشفابنعبدرسأنيجبو.بى5نجرىالتى

.ظواهره

وببدأفى.الأولى"ملأدوا-ةالى!دتالنىاططيةالسبمابيةءنوبتءد

كيةللادينالتو!بعدو.كلماور.قافىتعلهابكضعليناالىءنالتواتاطدة

وكل.لمحمروفة

د!معوايمةالطب-تثملتاو)اصهاة:الح!اةعناصر!بطاؤ-9

بمف!هاقثيرالتأدلنتباةذامنرالكرنعهاهرظوانأ:بثهق-قنساالإ

لدرفةئلناوسالأنلالرا.المطلتةالهلمتيتةإلار-ولءلمينايصمبممابمن!

ا!تمالية.تناهبؤالى!ا2ذاوعدودة

جذورلى5ءتوى!لقديمأنبكهق:القدبمقبمنيفهتالجدبد-3

ا!تلفة.ظواهر.قالإنساقالمجفحملهذاتبقويمكن.الجديد

الكيةبة.والتنيراتالكيةالتتيرات-3

.ءالمننافضاتا*لأضدااعءس-،

الضلا8ن5ضرباويىاهالميتافبزيتىالأعمدبد،تبدبئوهكذا

بحصراكىالعرالأس!بإلىاالةوءوبوبب.نهبئالابفبد!اللعو"

ا،صولههوالدرأسةءدتياكونأنوب!فبنى.إلوسةالع6ارقطبث

.الملوسبا،اقعمرنبطةنكوفىأنيجبالنىالحقيقةالى
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مخلإبد:وأ،ولما.هامةأمورمدةجملالباعالحقيةب.الاا!للصليلن

وثراستهقيقةمحه؟ءقمطوصواقي،فيا"دفوحصر،ا!توالمد،

الث!ماراتمنودبنمد،والملاحالةفهـبةااعلىا&تدالل!بالأصلرب

ئبال!أن:هذاو.هئ.العلأ!للا.سدبن!!عأنلابنأينىالبرافة

الآفاقار!يا،مني!نعهو،فةطالمادىاواخقالإأصان!م!رأنيربد

-ثمهنلا.بلهىوان:اكلهءللنذ!لأن.إ-ا!يةافير

اطريكةباالإن!اقالمجنممطيهابيمالنىاتواليناندرءنأنويج!ب

فيرها.دونضطكر41ادافةالطية

؟فنهلدىاالهصو"لىمادىءيرهوءاكليئبد.باد؟أن:واعللاصة

يحصرو-واعلاقلإلها!كرة-ءن"ويقايضاةبن11فيماصتبعد.ا"ريون

الئف!كيرالأ-اءركلا؟دلي،طدبة11ويرمل،الأرت-،الو،ءلحقالإ.صان

خمع.المبءخاصقالصحيح

الإ-لاثيئالدمن3االافصزاصبابامهطمهموةت

علىير!زونالثبب.وءمسكراتالا:!ايهةاذءاهدفىونإوء8وا

هنالديئ:وجيهيههدواأنير،درنو،ا-صاةاءنالديئا-قبعادف!طرة

بيةا!را!وهـثةبابئالدعلافةإثابيدرصونماءتدذ،ىرثصفىح.افىتع

دهوةتؤ-كا.،اةاءساءبد،ئيسالىم!دقسائدحةن!ءوةكااتاشا

.قالااثاثااالمرحثهقيير-ون05ي-شأالىإبدأأبءاةإلىأسا-لية

حدبثهوفم،اطليحيى5ورةالد!،؟"،ببةالعرميةوالة،انءةونحت

:ىهناصرأربمةالى

.أمافا.كلهاةوهـيةاوم2مة-؟

ابة.امرااقومبةاءلىالما-موم2المةهذاقبق-3

ا!اضر.رفت01للهدلمة.قالةوبيةءر*-3
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:؟6.يةامرا،القوبءفون-4

امثمباباءظهةءو-أى"علرقبيةا!رالةوءليةةايئالدء،قةفبينول!

وها:الأولينا)5:صربئفىاد؟نبرأى"ترف!أنةنبضى.يالالحترا

!.إيةا+راو،تةاةاءلى1،ثأوم2"رزاتطبهقو،اصموماوجهملىلهوءيةامفهوم

أنلى5ابه-ا-وماعلى-اقوميةاءةيومعنقيا!اتحدثعتدما

واحد،سببنر.-،فالةواوءود!ملمان!ا.!خيرةأطرثاتهتالد

؟ظرثإتءدةلأولاافمأ.قوذعر.رردةءث-بابأطبجة4ي!ماماومنها

.أتاوو-دةالإرادةووحدةالدبئووحدةالجأسوءدة:وص

.وصءدعض!رأوسببالىا)ةومىالوصودؤجعاكأارياتالظتلك

وإرادة،الديئووءدةافيسةإوءول:أدةائثهاتا)فارثمنماورففى

ا)تويهوجودقجوهرىسببأنهاهلاكةاو!دةوقبل،التو!د

و-يد.غيرول!نه

فإ،-يئالدوحدةير4نطي-فىقي!ا)رأىهو:ءنايمنبكأوالذى

معءصمتركاأماو-دصبباكانبواء-القوميةلوءودكا.ساسيايرفض

الدبئ!لا-يةدم5لى5وت-تدل.ا)ةاريخ!قا"قفي"ىنحالفا-غير.

ءنهاذ3رياتالآهـ4.ن"دداةوء.ةاو-ودأ!سبابمنشباليكون

.-امربب4الأمةواوايرا.ن3صتانبا-

ذا5و.ةحدوا4ةوءتاافينةمأاتهمعو.لالدوءذ.قيئالد!حد

و،يةةةةيمأنطهـلهلضرةاتطاعأالإصهلاف!نانريخل!تا"قفنحابضاأ

من-اسأءلىت:إفةاخاتوذوى.نحةلمةةأجمناسءنشموبيينواحدة

بئ.لدوحدة

:4ففاحاماأ،نوردالىأى"ذاوعلطورة

اشأأوا!ادفيأن،بالقوء!يةالدبنلحلافةبالنسبةارأى)اوضلاع!ة

!المادىالضكر-2لأ
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نبباهلشبيقنىود!شهادكيانا+وىقألةوةسهءابأءنب-4!الب

نألاإ-ظيعللناصمنءو!ةإيئالغالبأواراحد،لدبئا،جودأس!اب

صيوعةداتللبافااوأحدالوايئلدالكنوة!دوابزؤوموءزالج!0ءذمجمل

سبببينالةرقوهنا.غاعمكةواديانثوةعهبابأءنسبهايكونقوقي

أصاسماأوسببالشإذنابال!اأوالواحد!لديئ.التوةوصهدباربوه

.(؟()ارجوداهذلةوة-بباكانوإن،القوىلوجود

ا،-ودؤجعأاشالنطرإتعناطدةثمنفيال!انت!ىوهندما

عنصرأنهالى5فقطاافةوحدةظربةءنهاوقيل،وصدسببإلىالقوى

لقياموحد.،فةيرنهيموأ-القر.-اتوجودءةاءسصنأساءى

أ-رى.هناءسالىو-ودهاقالقومياتتحتاجوو-القوميات

بةوله:االلةو!دةاب-االىالضروربةالمناصرعنءدث

ضأنقأ!لفةالدراساتو:ةءىاكطرياتعذ.درا-زأنوالواقع)

بقومالنىا،-اسيةوالأركانالأساةةورتصرأنلناقوفعهقوقي

:الآفي،الأ.ورقأساصانثل))توىالو%ودمايها

الفة.و!ة:أولا

.خالتاروحدةأوالمث!تركاثاشا:ديماظ

.إ)3دتو-دةأواخنركاالمصير:تالئما

كنإلىالوةتنةسقوفؤءنفترفىاللاثلأركانءذ.اأنخاوالو

هوذال!.اقوهياتدارء!5قءضيربحالجهلموإنالأمحةفىظبةراع

.2((إالةوىجودا،فىلنصاوالإراال!!تمرعنصر

-العموموجهعلى-ئاثاقواو-ودالمناصرهذ.اعتبروءكذا

ه!ص.1الاث!ا!الا!اد-ل!نبابهـفظمه-الفاك"المرحهضراتءا)؟(

.899-799سبنلاالمصدر)5(
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المناصزاندأنرأىا)هربهة-التوبءفهومن5ة:!دتأنرادأماه:د!

نحدلد.ق15و!داءنرهاايئاقأن.!!ا-زاءاءهة11ءلىماقيا.هنط
.ىر.ء-و:لى

!ب:ال!وقولبيةالهروءقيالةعهرتا

اثمومىالمنهومأن:اة:مالأويراد!اءإةلةولأنا-.طبح.ثاأةلحالو)

قيبداكثرأولاوضحأ!طههقلالايوحدا5ا-كهرضتا1)!1،ركاأإ*المام

هذ.أصتمرشأنلوه.ا)مربالةومىالوجودذاتالهرروزالأء-،ن.

نبدالصربفا)تواياناقنواذرءاءدىامزىعغاتحدثنا)اشالأركان

لمالعربيةالأمةإن05الصددهذاقا:اقارأى.-بىمأنالأوفقهـن-أده

ارحدةتج!اوزتلةد.شموبماإينار-دةقةحةقة"تأنالىطحةقممث

الرل!ةالأمةأنبمق.ئهذارب511ارءود-"!!-ت-وأالمرء".هذ.

المربيةالأمةأنيمفى،والمغل-كرا؟او-د-عآ!ا!اا!ةةوءدة!لد

الأمةأنوبكق،وار!دانالفه.يروءدةآعمنعلتىا)ناربحعو!دةفلأء

نأوالواقم"أصيراو(لمتةبلوحدةقمهضعالتىلأملاوءدةت!لماءد،العر

ةث!قىاكأاالةو..ةأركان?تاليثاقمنالفاسعا)بابءناتابىار!ة.

بتحقيقوبىاطةوف!وحقالمبارةوةطءت.اقوءتاتاق1)صاءنونب،1

.()1(يالصللا?لمةله-قيياا5وو!ودالأركانعذ.

وحدةةعونأنرةضادكاتبأنءد-!صبقة؟ملدتأوسن

يكوناهذوعلى.ءوماوصية!ةوءودءنا-رءق-ا-15أاةصر5ين،الد

وفى،فيا)!ىرأق-اءة1)ءر،الةوء-رءتان4اسهء:)"سدنأد

الذ!.الةؤميةرم2مة.با!،بى:قبءنقيتح)ذوه-ارطئاقالمية!أى

يرفنىوالذى.بةالرقيالةوومءة3ديدقيقالي:اقء-ارةلى05اوقضا.

هية.الاوصرءناكلناهسعصكبنا!طونأنرر

فبه!ما9زغأ)ةوحدةالىالمبئقإضارهيحشحمهدما:هذامنوأكثر-!

9395-1!.صةق"-ا!صدر(؟)



2"--!ا

"-؟.-حقائي!وفن،."الوحدة.-اخهذىاتقهواأزالدث.ر!نحر *-.-صالتأ0ه

الإ-لاىإخاةاران5"-:ةلافالبىامراح!"اني!ن!تارأنيرىو.صال!ناربغ

تعشطالماقونما"لىأظنحا،"دتالإسلاميةولالدهأنهـتامنوأصثر

صنه.اة:مدتإذاوتفممف،الهربىب!يان!ا

في:ادكابةول

ذ!ئ!.8طوةةرو؟ا،مىالإسإخ)ناربابىالمرا)تارةخاختلاطود--5و)

اف!اأتامحيااءنةةير.تةلإطهوابىرا)5إنا-ءابةأاذلىمماإقايؤدلمعه

ا)شرتوئ!يزالا0و.إةامرواإلىتنتىرلاالالإ-لامتد!نؤالومالأ.ت

بى.امرا3يانهالى5ظنهامح!اةلىةو!هاوصرالإصهلامبةلدولاإءضتفيرون

"ساطأ.ىكانا)ةورجوداوأ؟لمروانأءلىاقيينلبدممااعنههابشاداوأ

()؟(.المربيةالحضارةمميزا

اذمم!ا-بالثيتلمقنكانيالاترواادالافيأنيهفكبينهناوالى

نهمء.ذ!طأقفرسوة.قب؟؟-يةرالمىالمبادىها-التضاللبادة.بد

صقوءاتءقكقومالدينعنصرمنيخ!أنءبامرباالمجتمعأنافيرة

.وجود.

التاةمة--اخ!باباومحسكرات،إهاهداقونا،و-2فرخاوه!ت

فر-هـاةلأنو؟عافىلدبنامنب،العر.يةاةو-ثشاكىلاالربابالمنلمة

ول!ت.اهامةااطياةإقوجيهالةنه8الدينإبماد؟رةةالأذهانفى

مظلااوتمواأنة.؟ن.لدثةيةالثيبءاطفةيتلتواأنن4لهملابد

*!والاثمزاكيةارو-يةا!ةيم:توانةالثانيةارحثهااتعاةستن

:اةولباواةخ

كثيرمنقتمهبةرش،والاثضرايهةإلىو-4القبم"موفوعإن)

.123إضبق"صاالمعدر()9
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لإسلانما،أو،.كيةالاشصتروايئاك،*ءورآت2مضواقتقيوالةفوص!ةول

وثطوفه،لأذهانامننوءينق"!رش"لأوتوحوءذأ.،اكهةش-*لالاثى

ونحلصةلىبادةودفرصأذهانقناأءياثط!تف!و:وسالت؟ءنيئنوه!

وادلاآالم!لاةءايهءدءعاطقيئبئوو.بى"تور-الابافهيؤءن.ورصهادقة

"فيوحا!خم!ي!طررقبانارةتأةسفىو.ؤ.ن،اهـلامءا:"قاء"خرو

ءوطربرق...قالإءمماا)ظلموءنالانرم!ادىاة!إتاءنف!ا!:ب!ذا

لبط!موكلففىتقفوأن،ببمصا"لأذ18-ةءنةب*ون.كاة1الا:شا

بصنةالاشترايهةوبينوالديئالا-لامبينالهلاتةمخديدتطابوأن،المم

فرببمنبثسلايالاثشاوطامهاولاهأنالىطهءن!أنؤردو،!اءة

أ)ا".نهالىفهالدينمصبلىلأاولاء15ببدرولا

ةشمنالذى-الهبابدةطب!أبهة!دلأقالأن:بنضح!اومن

يؤمنةةسهالوثتوق.اهـوملىوجهءلىالىوصةيمبالةأو؟ديئ

بينهما.اطحالمه"نروقأ"أار-ا!ةهحكلبشاحتىكهداصةفيلا-قى

لانفما،ىوالا%نراكية،اروحيةالفبملونالهلاة،ا:-ث"قالب!تمرولهذا

قي.والاثصشأبنالدإينادلافة:!هنوانالالأ-رىفى-اقيع

:المغاليقرركيةاالا%شو-شالرو!"اثمبمبينالملاةةولببان

وها:أساسيينءوربنهلافظربةالناحيةمنبحتوىارط!لأيثاقأفى

.ور-4و!بهبافهالإبان-؟

مطاكاطلارحيداطتىقالطرصكيةالا:شابأنالإبمان-3

-!الملافةيعرتأنمواطنلكلبدولا.والاءنماعيةالاةنصادبة،ألمجتمع

.قةلمحوراير!ذ"

بعنىبت!صفيةإلأالصهيحوجههاءلىاملامةاهذ.الحراكتأقةولا

.لأما،2/صاجحالأثترلةبافيمنظعة-،يخةثالمرءاتسء(ة(أ؟
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اقالهاو--ر.امديةابزرالاثمترا!لم!ةادبينالملاقةبثليكةالمتحدقةكلالم!فا

تراتطبممايراالهيىةكيةلانشراوأاروحيةبماةابينلملاقةتطيرااتاكلالمما

:و!نلاثقبينهما

أ-اس!الىطبة!نهاا!ىاابلدان.قكثيرق3يةاسقنادالاضترا-9

.مادى

آفس4سو)ثكلبفلصةةأنمالى5س!ا4لإةالا:ترانقديم-3

صةلمصفهة-،ث!رف!الذىالدةقتصطدم%هلم!امما.كلةال!ون

إضا.أكلية

لطبيهة،)؟،.مضاة!ياتفسيرا"دبنقالدو-التضير-3

ابادمم!ا)كماوض!المحاولا.للتليباكلتاك"ذ.لا)قاليتن!وو

*-دهرضأن"خاولة-اول.اروحيةااةبموا،اءلميةاةلاثرايمابين

الاثشراكية-فيالتمارفى؟لفيأنشلاا-تطاعل5:امزىالأولىللثمكلة

لاأأمارو-بةاما-5وا،"ابى

أ-ح!،قرئيما-ياأسا-ا؟اخيبالإ؟انإمةبراقرآناأناقالابقرر

لادثهتراكيةاأنوههلموما"لميةاخرايمةالاثءقثقيحهاقةوالي،يمانالإ

رفضاافيباؤةشثجومنلحواسي!!عمالاكلرةض:تشالمالية

وة81ئي!هأةعاو!قديضطلقدالة-ءذامنوا،ص!ةدبحهمحذا.قاطما

.يىة511اكيهةلاشترواالإسلام-لن

و.صد!،أت!ةو)طات"ةاعلىةوىص!.اي!ا5ساراكأاتةوالطر

تيركمة3:إهماا--د،لتتينفى)تهومحاؤيهزيم!نو."فود

.صناهأمنبف!رجهاا-يرتة-رايمةالائصةا،:خاقبماو-فالتى-امليةا

المبا؟نر.المادى

.43؟-82؟ص"قولاناصدرائظر)\لأ(
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ا)طبيعةةوا.ئنءنالكشضإلىيدهوالإصلامأنإثبات:والأخرى

.هذ.)لتهءاونبال!ءاةشوصنتاب!زةاعلاوالمجتمعوا

.أقالاي!قول-لأولىا4!نةطةلل--زمبا

الىإشارةالإطلاقعلى+عنلمارط!الههل"يثاققاهلية1)ان

بمتاجن!؟وابير-5لتكانراإو.الاثرايهةياتالتطرءنءبنةةنطر

المجحمعكللمشاالملائمةاطرلات:ارلىثم.أولااد..لحمخاتلهقمهين

أذهانهفىرلت51قدةاءلااانة.ةولصراحةعشأو.تكون.ثاني

ا،يثاق.باوىهروالجس.لاحياة-يرمادىإ:.ب!انالإورةسإةاناسابهض

إية،امراا؟أوربة2واولافىأتثاقاا!موص!وعقولاسياق!اقولا

ا-ياسي!االقادةءن-ررأولا،اك!دةبرمية%لهردأطيوررئإس!طبولاق

ية؟هررافىايهةتر:لاابها-و!فاكأاهلمهية11نبأإبدوأةربءنإثمر"ا

.(1()لالحياةءادىيرإةةالإدهانتة:ءىاك!دةبه،الهر

+حمهأ)هلى-ةالاثتراءلمةأنءوالأ!لإن:اءرزءلىنمقيباول4إو

نرضوممهالانهشاعلعةإماءداق-درساكهاوادءة-.ل!-ادلةلأ!ار!-ية

ء!اا،-ار3-يةرا!ظدفى،طكأاالميثاقأنلى5ةدل!ةيرةعباراتءلى

:ذلاثعلىاحةءستدلاالتاليةامبارةوا.دملا-5

.قىقدم()2(وء!هج،+ساساركية11)اخظرية!:!ؤداإ-.إقإن)

"المبارةءذه.خه؟قاخاالذىاد!طشابإنيل.--باذأ5و)لإس

اىالايئصكىوالفءر،المارءحيةمنا،عاىادلثاقةبلماا)ش؟رالأهدثهد

وكل:اىاهاا

ثهخيرلاةتتاقاء!مالنظامو-ودلافهوأ،باك!أوري!صانالإ-9

.التظاماهذفثوءالىأدتا!ااوضوعيةااظروفابتغير

.\،دسبق"صاإ-ررا()1

.س،6اكلا،:شأضبابمخظمةالأولىالمز،7عاضرات)3(
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استظصط؟كنممينةءد:،.نناةو!،قيالإءتما!ءالةطورأن-،

ا!ظفة.الإءظكلالظم!نماوردرا-4من

فيرملدواأوظرجىفمك!نآيب،يردثلاطورالةءذاأن-3

حل5لىقادراةمدلمأةائما!الإ%ظالنظاملأنثبح!وإنما.مظورة

الإتاجيةاملاثاتابينو،نبباءنةتاجالإةوىبينتؤص!أاكأافهاتالمتتاة

..رالآ1؟افامنالةا!"

التىالوسيلأصارراةأ-ل.ق!راع!افىاهيرالجه!ركةوأن-.4

.قضاتإتنااذ.5هازتبرويرالتوناءذب!ايغ

ا،ذكيةطر؟قةنإلانثملاارأي!لىابتعء!تا!فىاتءلأن-5

،الإنناجقالمثصاركةمنأ-اسعلىوا)توزخ،فيالإنتلأدواتإمةكلعا

التضيرقاصلحةاساحهة"قوى-ليةا)-بوادليطرة،ءلاكاط!والتضط

.(1(!ءىالإ%ظ

المنهجكلديةا)5اعيةالا!ث!شبأنلاطة؟ف-4الوطىالميثاقوهبارات

/(012ملا:ةد!درا

كلقاليامىاخطاماتوجهاكأاصهاوءدالاقةمماديرةالأوضاعوأن

.ءذاةير.)،(ع!يلى

.(4!الطبةاتبين!:مىاعالهسوأن9

ءلىفادر-اهدية1الاشنرايهةليهإؤىالذى-الرفاهيةمجتهعنوأ

نلاك!جدثدةوةبمتلاقلألهاوة!"تجد،بمةالةدوالةجم!لأخ!قايربضن11

.63-62ص.ى"ساالمصدر(!؟

6799صنةبوط93ن!اونيدةجر.نهد؟-..صابناقاظر)5(

.323لعلو

.82ساظدالمبثاق1،(70،سالميفاقا؟ظر)3(
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منها!اقالىةا!نلةالفهاةطةا!ةوىا-تبهادإءد.اصالا:كأإفى!هلح

1!أ.!طوبلانامازناصجضهه

!كعطورأنبجابو،ا،طف"اكقافةقؤصودأنءبطدددةاكيم15هذو

!يمألقهذ.ومن3(.الجدثدةا)قبمهذهمع.ئلاءمد!أون9اةااضهوص

:+صودأن.!!ب

لالالأةيابةاطةصمةأنإدولأ،لر!لإا+ذهاوىأنإدلاةلمرأاأن)

وإيجا!ةقبممقتثاركأز،ة!تروعحنى.اطرةءبهتماتوقمى

.3(!(،اطتاةصتع

المنهجأن:تدرس3يةالاثهتراإهاهداأأن:أو!!اأن-بقوف

لينوقوا،ه"الطب.ينةوادهـا-.فىةط-قأن!بضحاثالذىا)ص-:حالهإمى

،محوسةيركلماهوءيبىبرةضعلميامغ-ابكونأنح!باد-ءعحمركة

منادكونقؤأأىالما:?آوواء"-اقوةلأىتطىؤممرةوددنص

بهبد.وأفروب

الماركصيةاخدارارعأىاءلمةاقاأن:فيهوضحناأالذىا)تقيبهذاد"

ارحيدالطربقصأخهاوقررالماركبةفينيالةواتاءشنهأوفىت،كن!ج

ففمقلا!ثهكأاعيةبهاثو-فاشاا)ملميةوأن،المصرىاد-ثعلتتدم

هوكلمارقنىنهاألى5شاكىالاثيك.ابمنطمات!طراتمهولرءوج!ى

:يرقولنأذ!بهد!هماليجوزةأ.فيبى

طريةفيإلىإشصارةالاطلأقملىكل!قلملمالوطقإدثاقاقالحلميةان

أوقالميئاقق!ريمنصيردلمدهأأءلي؟ديةاشالاشهباتالنطرءنةمحيت

الاثشاكيةقأنإلىإمميرماالمتحدةا!ربيةاا؟م!وربةر"دس!ب

كمةلأن.ذلكيقولانولا!بوز."!ياةءادبا!كلسيرا!تقتضمصر

.72صاقالبث)3(.0،سالبناقا،لمظر1)؟(

03.)3(ا!ناقصس
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نحملأنفينبنى.مطلقةوردتالمبناققووتافاالهلميةقياالاثصتر

نأت!يدصر!كانصاننتلرولا،ضحتا.أوالدىالأ-لىةاها05ءلى

اعلاآبهات!مالدىالملق،ن.مادياتصيرات!هىا!ريةاالاثصترايمة

أدةعلى.بكلتالتصرهد.ثلب!طلاقلاث-محالنقطةلمذ.بالذمبةاطبم

علىلاتحتوىادياسيينوأتادةا؟مهوواةرئيس!اتتهس،!:قولا

افىتات،،الإعلامجمزةأأنوالواقع.فيصيرشقالمه"دانة.يىإشارات

سحقيتوا،تدبنينيئالدملىيةءةضغوطامار-تالشهابصولراتوءه

محاربةءسرق-وربالديئأنبطىفالواخالمياببنالقادةوإءس

نة.تء

إ-ددا،يثاققوردتالتىالإشاراتقالنطر:وكلها.ة8ءصأقبتى

ث!ثإ:ثاقالىارو!ةاتماالىالإ:ارةوردتامد.الىو-.ةالفم

:لأ!اوسالأولىصيات

-يا.خافىقدا-ت!الهاا؟ونأن!بةيةالدالهقيدة-ربةأن)

...!رةاطاطدردة

"أ-انالإهدابةءلى،درةلأدةاناءقاةاةءةااظالدء"و-تاربما)ةأن

أ-لءقءالاحدودطاقاتءن!،وملىي!انالإبهورصإنها!اهةوءلى

.بىةواطقوااطير

شرفةتا-م!ديةفاإثوراتءوءرهاقصإياالسماءرسالاتأن

الاحت!!!هوالأكبرالدتفيينا،فيكريئواجبأن،و-ماد-4الإنسان

-قاهقختصادملاثالدثنيةا،-الات!وهرنأ،لتهر-اهربرويئ"د

آ-ةخلنأارجهيةاءاولات!ناطروفاضإهقالتصادمت!يزءاوااطتاة

!ادم!:لهاتة-يرباففالوذالىالتقدملمهلمرةوروحهطبخهضهدالدبئ

.ادابة"الا"تحلأتهءع

اشاالر-ب،لكن،.تدميةسا؟؟ذاتالأدثانجميعكانتلةد
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جريمةصعلىأند.توصدها13لصاطالأرفىتيرات،را-"أرادث

نوففبد!.نهاذامعروصهمابتمارضة-،نالمنمسوراحتبئباد.طاصه"

.الضزدمةبار

قإبل:اطربةوقاطياةقالإتان!ق؟-دةذالأديران-وهرإن

صان.إلانوصفئةصخةر!ةعوبئادققابوالهاةواباأ-اس

باتخيار.أمالة!ا!لا!لررصاء!!فحةالأعظم-الة،أمامنهءتادبدأإضر

اخالبيةوالمرضوالجملقرا1ءقابتورثإ!اررة"الديئولايرةىاطر

.ءخ!م)ةلمةاطيرواب5حير!وو،سالنا

فىلاهءلأ-ا-االبماشرأمامكافئةإ"االةرصو!حءع:،-إتالثهان

.()1(اللأترةفىولاح!مابافيالد

-رية"واقالية؟ظرق!ةدسهوءانأنبد.الهصءذافى-ة؟ظو

!ربةإ-صحوهو*ايىثاق15ثأثدإخمهاا؟د،دةاباةقيةلد،4االحةثدة

،الإتانءدايةملىةادرةخالدةرو-ث،قيمءلىتحتوىلأن!ا.الأدةان

،.واد-ةواطقاطيرأ-لمنطالا-دودطافاتمتت"وءلى

الإ؟صانه:سف!4قىإلىت!دفإ؟-ا!ة5وراتا-!ماءارسالاتوأن

إىذ-هوةبهويئيدفاظالاصهوبنهينالدبئءكرلمةاا-بوو.و-مادء4

41-ربةقالإتان!قوهو-اطياةءة-أ"!معثدصادم!الذى

.واررصاة

-وهرير!رو،الأد؟نقعاماءةقادبرريةاقاليةبهح"-كذا

لأ؟شر.ةوابرية41!قث*ةل."أق-بهفةءشالذى-يئالد

هوءذاغيرتيروأى.يةوقده،آصمهاشايئ1)ررصة،!-لماث

ءاولوئهلأئ!م.ةالر-،يةاهالقا!ئلينوة!م..المييثاق؟4لابهشت.صير

.797-.صبمهـا"بابالمبثاق)9(
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اعتكادبحربةبصرفإنه.الأصاسيةم!متهءنبئربهير"اكهة-يرا!يئ

إنساانيةثورات"والميث!اقطرفىالأدإنجوهرةإن"ذاوفوق.ةزطإدام

المى.وليعىإؤ-اقم!درالىالأدبانأ!ليىءخنهأ:ء-ذاو?ئ

نأإلااورىاهذاءقيخرجهايلاوتأ!الالمبارة"ذهإلتأوحن؟ولا

فىتمارنهةلأبولامةيكونلايلواتأافإنهذامعوءتصفاويلا)ضألمجكون

لمق:!-ولأنالناسلبمضلجواهذإومع.الميثاققا)مامةطق11مع

الذىةطامه4الإصلاآبأنالملمخ،الإسلاممعلاثنمارضالاشترا3ية

يكلأن1،.ياق8ؤحاو.بدةلاامالنطبهذابرضىولالأ!مثرادءادةدكةل

.للإ-لامرةضهوالإ-لامءنإدلا-ام!4كان!2ءا-آخرطاهـا

ثمعةظامبالاسلامنبدأل5؟أنهرريئأمن:بةالأنقي!والص

لونوفهابهنقارنثمءثلاالائترايمةةنهدأأو1أ-ا-4ءلىذ"ىبهدنيت

.!ذلاىبهدالاصلام

بالإعصلامتون"ش2نل05مو!ةناتح!ددا)ئسالااطلاقة؟قطان

أطلاقلاانةط،أتكا)ذاإلابالإعهلاممؤءةونأنا!بةالنأعن،ولا!لابمأ

ةةصه.الإ-لام

نءالتهوبة-تمدهاالتىاروحيةااطافاتاأنقنيداثاب-اوالإ:-ارة

ا!صماببميعقهرعلىاروهوباتيناطفهارىالتراثأو،وبةادطالأدبان

.تقبالهاو

ن،ولازهةضروريةاضدمالنظبم11اديةالأصىكااتوإذا)

فبلأالتقدمءذأمنح5لىةالقادشوحدءا!والمضويةاروص،ااطواةز

.والمقاصهد()؟(أباتالةفرتوأالملياا!لا

دابمماهوإيئ-لأروصةالطاقاتلنصبةبا-فوىالإئارةوءذ.

.3"عىابةاقا9(1
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%نةيداخالةاوالإضارة.نرهاكير!نبملاوماهو،اد،ويةلأدةانامن

)رادتهةرضمن؟محنهماوبة؟سههالثهأيمانههـق؟إدالمصرىالرهب

إلبهإ.طلعءامعقن!قع!ياغة--دبدءنوعهياةكا،ايىةءلى

.آءالمن

ا،يثاقءن!ايرقحدثاشااروءيةااطاتاتاةإن:و!،1)?وموءلى

اةخلباءلىالضهوبء-مينديرذيةةيرأوة-ةدأؤءراقكونأن.ءدولا

ةحرلأاهرزء-تءكا-وا-ماةةداء-يرةقتتر!11اخمأا-باتالهءلى

افكراوةأاةااءمريىءوننأءهـولااو!ت-.ميةحةءيرأو!قيقيء

يراهأت-4ةارءترةوأن3-برنرأطااتطرالدى،المادةءنادةةل

الإلظجعلىةتهدتة-يراالإفارالمجضمعبة-يرءلىع!زواأنإءد

ذقط.ا!!ادى

ارو!ية-ااةبماإلىايثاقاق-الإئاراتءذ.لاءرجوءذا

يخهالمو-33ضبوق،قإثاقكاوردت-هـةالص"الأ:خرايملةلط

إلالا"+ترت،مادةادفشاقي3هـنماءن-اك:ابمنظيماتقا!اسيين

تةيدلإشاراتاهذ.نةأجدلا-ناولر5ءالمة-وصء،ءلىدةإطامميرإ!أ

ذاددكان.بافيبالابنورة-ل،الديئك!-ثقةإمرت"الميث!قأن

،ا،يثاقبهاينادىا)كأالضطرية-لبمعتنافضا

:انةكلاقا،تءاولىة!كاةايملاشتروالاصلاماإن:.تجولاهذوءلى

ءلبهاة-يريقةطرممترأنءاولو،ءاديةايةاقاكيهاا:شأناء!بارملى

الآ%ردوءميرو،ابببا!شءقلإ-لاموا.-مادته)ة!ة:قالمجتهلح

الإ-لاآصلأفىف!ءا،4ع!-ادبيرةقد!ءلهثايسيرله!:معطربتة

فيوبإ"غماا)ظبقوءاولاتالاةصزايهة؟ةبلأن01واالحياةأكتكلا

الفثكل."-ا

ن!قوامناد!طثفإلىالإصصلامدعوةدكل-4قي!لئاالئةطةصب،اةبا!
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مينطققةذنالملىةال.ثكير):إتال1ر-ول-ب!أوالالتةاع،ايعأبء4

كلإ:االطيةاطلولبأن:الإ؟-انءنكنرأليىالط.ةالا:-شاكية

ائاربخلقيليااإ-بةأنأبةىثمماوا.قصداالهاصا؟ازلاثبخاد-

اكاانيناةوااءق-ةفادةوأفي"تلةاإخداءءثممالإ-ا"ةوىورعهد،د"الإثس

ء؟ساةوااب!ذ.ا-:نادة،الدشرءلاقاتمخ!مو.ابضاحا-داةعتع

وةدر،اخباتا.نةدرلها!طونالتىاطدلوضعق13!انينوالةوا

وهث،،اك!)فبمط"ء"نواعللاصادءةابةءنوةدر،فرارالامهمن

.(19،ال!!تما!اللم

خاكبأنثهترتالإ-لامأن:المقالأو!حامصاراتاته5وقبل

ادءون."ق!زهخاب:تحموعصذلكءامة"إص.ادءونتحمينقوا

لاست-لاصاليشرىابتهحتاريخقا)خظرءلىيرضالإ-لاموأن

نينقوابهضعلىثالاموأنالمةالوطول،ءلباايىيرا)ى!وا؟"يخه

تحالى:الثهةولوردفألاسلاماءن!اة"!دث61!ابتء

.،الأرضلةسدتببضبه!3اناساالثهدةعولولا،

اربدمافأا-اطلوااطقالثهيضرب،تمالىالثهولةأوردوءذلد

الآرف!،فىفيه*ثاناستفعماثماوأ!ناءا-فيذه

والأثةصايم"الإ-لامبينالثبهوء"إن:يربولأنبرليداقالاوكاءن

نينتوااصصتضلإصألىةدءومنىهاعهأنوهو.قائماليثاققلية5ا1

حلقالمةواةينءذ.منالا-تفادةومحاو؟،يخهتارءنالإ)صاقأفى-ع

نأ:ث-ررالإ-لامأنءلىالمقادأواةقونحن.الإتاقادتمعكلءثا

خلاصلاهةاتار%افىالنطرلى5بح!شنهوأ،قيةنا.تنةواءلى-يرثإفىضمع

!مهل2تناالةوذ.5!ءاللأنو.مه2الاعىتةادةوا،نينااةوا."ذ

-أأخرىنينةواكلام20؟دسماهينتوا

*1ص.،-اكلالا-قى!طهابهةلمةظ-في-كاالمرحةاتعاء!ر(9)
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مللةبالمارك!يةاينالةواكلنينالتوا"ذ.أنيرىارطق،-ثاقان

اطقيتةقهذ.ءلىالاشزاكيةلمعاهدوأطت.ذ"ىبيناأنبقوقد

أحدفىمقالأولقوك!"ى،الأولىلمرحثهكقالىأحدقمقالأول

.-بينا.أنسبق-كااثاليةللرحثهكتاب

وفهمهاالىباط!لولاالتوافيبهذ.لايمترتالإ-لامول!ن

ضوثها.لى5الإناقالمجضسعكللمفالهارهـ.ون

دفعور،ثمالىةولابأنبو!أنلقالبحاولأنحقااةرببوا

اطهئاا!راعاظإنونعلىبدل،الأرضلفطتببمفىإمض!مالناسافه

حرقيقالأصاصىايونالةونهتبر.،المليةالاضتراكيةبهقةولالدى

.المجفء

جفاءافيذهب!رامافأوالهاطلااطقالثهب،ءس8تحالىافهقولنوأ

بئ!جهالمجتمعظورأقهلى،ثدلالأرضقفيمكثالناسمابنفعوأما

نأ:تمنىا-كربماالقرآنمنامهارةاهذهمعنىحفتةبيأ.الأ?قإلى

معيتمارفىوهتا.السطع5!الباطلماطفا35!تزمزخلاثاب!احقاهناك

حتى:ىءكلقالتةيروهو-ال!لهية3قيالاثصترا!وانينمنهامقالون

.-ذاخهااطقفكرة

لة-دتبهمنىبمضمالناساثهدؤمورلا،تمالىافهتولوأن

ةحماةملى!ومفه،"خاكوأنثابئةحضقةهناكأنملىيدل"الأرف!

معقيرشأيضاوه-ذا.يوعهكان+االمباطلعة،عوتد،إطق

هاولبقاتإيناعا!رالونةااعهقنتاجؤ!اولة.-بقكاالملهيةكيةاالاثمنر

تفرإثلهو-الآث:ينءائينمن-أم!ءإلىالمجضتطوراونوقا

.بهممود

والاشتراكيةال!!م!مبينريبالض4لافالعاو؟أن:نضحوهاعذا
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فيرلأيثاققورثتكاامديةااكيةالاثشأن!انقإةمثةاتالطمية

علىو!ك!فىإجفحاعليهاليماينقوا،و-ودبشفالإ-لاموأن،مادية

دية01لأهماققامديةااكيةالاثفرلأن.فاشثه8عاو-بهاالانضقاع

إصيرقوانين"مصضعةأنتمترف!نو،-الإصلاموأن،فملا

اهديةاكيةالاششا13تمةخهالقيةلمارك!وانينا)ةيرفنىفإنه-طيها

.ا:ثاقاق

1.004الذىإخهـجافم!صادلنه!ن.المثكلةهذةن5تباطدةا5ون!خق

وجم!ق.ثاق1،5ق4ا)هده3صةوالا:شاالإصهلامبينبال-قلأقال

اثىا8اداوفىاةصودةاالمغالطاتيتبينأنكتبماخا.ماةراءةد"ءلأ!ارى

بئالأصفىاهلبةاوالاشهشاكيةالإسلامبيناخةربباقالمتالبذءا

وعا:أباقيين

وافيا-ويئيا.ار-اك-ررةبيةالرووبة210قاكي!4الاءشأن-9

.51،!وكفلسفةففمماتعرف!لم

.اقالا3زحدملىطدبنالمنحرةةالتة-يرات-3

نا.ضةامة5ا-اراتولهـنهاالىوءبةا)طامماتإلىايثاقاأشمارلةد

الهحبح.ةيربئواكاصحيحا!!الدداثى?رهومابينوروى

مطلقة.رو"يةهـط!قاتفقطامنرتثاق511إن:نقولأنإوبحفى

معكزأليصالإسلامق5أقالاوحديثإلهىءيرنياإةصاهامنشأوءمل

اديفية.الثبابمواطففلق8محاو

ابعا9يكاورفىالانمتراصالرباب"مس!كراتقادياسيونوالموجهون

محهالمادبةاملميةاالا:شايم"،إحلالالمضهحنوجبهمنالإسلاىادبئ

.آلطرقبمتئ



---
الإسلامية:بعةال!كرمنئما!ا"ولستووالتحضيريةالبنةاموةف

ا!!نبأءالقبوتوحا!يئه.-ةحتوبيهفكوةمماومةوظ!رت

معألساحقةالأغلبيةطالبتءندما.719؟-فةالدائم!د-خووالتف!يرث-

الارلامهةاشرثمةاكلطبقأنءلىادائمالدستووبنصقبأنالمهرىال!+ب

.خالممه:شجيه!

بألىثطابىطليآدايرأ!رىاالبمأفلبيةسوتأن-منفبارفم

فىمثربع+ار-يدأو،ار"يسىالمصدر!الاسلاميةالثرهـمةتكرن

أفى!جةاةصا"تامثل،معارفهعلىالتحضيريةاالحنةمضاءأبمشأصر

ولما!ائمادستورظهروقد.مصرقالاثتراصلأن!امنطبيقبموقتا

!أ،ار"ئمىأممدراكلالإسلاء!يةالنريعةهـءونأنعلى-فيهبنص

.-لحةالتحرحيدار

جمال3ثوراد،محاولهصالسبيلى"ذاقمحاو،برزأأن:ظنىوق

وقه-،اثهبامجلىلو؟،لممنصبالآنيث!ظالذى-،الهطينى

والدستورالإصلاميةاثسيمةا،بتوانمقالقالمحاو؟هـذهن5عبر

المقا!قوردتاشاالأف!رأ!صنعرضالمحاو8"ت.ولأهية،الدائم

وننافثمها.

لإ-لا.يةامةإثر،عةوانقىتلامقا،امبقالورعالايهةا،!ب

بدأ.و؟719!7!1غروملأهراماصرثدةقوندر"ئما)داوالدستوو

بتوله:

3الداالدستورءثروحلإعدادالتمه!يرقياالحنةتافع!ات)حفلت

الا-لاميةاشربمةامخونأنلى5-الد-ةورقأصيراد،إلغ؟همام

ب-ءوذأنءلىاةصاو-وبإلىالبهضذهبوجمنمابعفىصرمصدرا

+طلب-دإلىآث!ونذهب،للتعنرةعالرضىالمصدرالإ-لامه،يمةالدس

كهافءهـ11،دا-ا22
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فلا،للةمنربمارحبدالمصدرالإسلا.يةالشربمةناكوفىأنعلىالنص

.(مهاحماأمنءسنهداكاناذاال!لوفىانايضدر

النصقهذامثلإلىاطاحةمدىنتبينأنيثكنئا)وصتى؟لئم

فإن..عليهنز.بأنبمكنالنىاغوالىنحفقهإم!ناومدىلد!نور

هذالممالجة-أمين!ملبو!و،ءصابزدون-ةتمهدىأنعلينا

.ات!سفىإلموتوع

لأولى:ا"ضقط،.هامتيننقطتهينالألطاوهلىزكرهذ.المةالوافنتاحية

للقمثربممصدراالا-لامالةال!ريعةيرطونأنءلىالنسمب!أ؟أنص

لاعداديةالتحضيرللحنةامناقداتءقهاما!زااح!تاتال!انمصتور4،ال!فه

قمركزة8إلمسأهذهإزاءةكاتالآراءوأن،الدائمالدتورمئروع

:ثلأتاتباهات

مصدرامةالاصلاامةالدص+محونأنءلىاخصاءو:الأولالاتجا.

لافشربم.

المصدركلالاسلاميةاكسثهةص!ونأنهلىالنصهو:الئاقالاما.خ

للث!ثربع.الرئي!ى

المصدرالاصلاهـيةالثسريحةفءونأنءلىاينسهو:الثالثالا!اه

ممدااكانإذالانوذناإمدرولاأ،بعلاثسبدار

مها.!ن!امن

نأؤى"كانتصىالمهالثمبا!احقةافالبيةاأفى:نه!لوءنا

ومنكان.4الاسلابللشرثمةمطابغة8الدوقالتشربعاتجميعف!ون

المصا4أ!ابأو،اظاع!ةالميرلذواتالفئلتمنكافيذلك؟ينارف!

افسيافاالمادىالفربالف!بهروراءاؤ-افوا)اديئأولئل!أو/اعلظصمة

!!!/!،!!.!،لا!./أهى

وفىون.يئأكا.لبو!-لمتصررىوجوبكل:"ليةالثا4قفاوالت
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/.ألب!ص؟-بمنءى،إضرا-ا،لمؤضوخ!ءذابدرا-4بصامص"لآ،-

ا!ء".المداك!ستورالذق9النصءذاثلالىاطابةءدى-؟

"2":202!يتهنام!مدى-3.-

طيه.ننرنبأن؟-*نا)فاينتاثج-3

"إطا!مدىوص:أمورفلاثةقثالب!المجيبردداذن"))مطبفى،

والنتائج،ذلكترة:قام!نءدىأوا)دائجاد--ووافىالةصءذام!ةل،لى

.ه--فىالمةالبمولضتا.ترءبءلميهأن؟-كنالتى

المتصو3ءديدءو-بها:دءاءبماولأأن:،طثفى1)5،ره-!دو

ماوردو؟اصكربمابه!لتافىافهلؤأمانهابأءاديردو-ةب،الا-لابه.إلثر

أئهامتبازعلىوالا-ت!اد،ةريرأوؤهلأوةولمنالمرسلةبيههن

ا،مانفأدؤفلأمراطةصع13تبيةقيبس)-،تء،1..يأءاء،لرآفى

:ء.\.روا&؟فى

اطرجقا!اسيوذعألا.:سء4ةيماالا-لاىأا:ارعاراسوقد

الحمردتافي،قالا-تهادأنيرىو،!رجءنأ!الدبئفى-بملي5لوما-5*

"الصياغةودنةلاثداعوا،!إدةهفلءط؟إ!نوقاما.طاةامأفد(لا-لابز

أفيأ،مدرسة؟ختلفص.اطاللطروتتبما؟ة-"الأ-لا!ايفقه!ئنوع

نثمأتاف،"ااطديرث"ءلأ،ءدرصتءن-الهراق*قتأصأا)ش-،ىالرأ

ذهباتخكلامصرإلىالهراقمن،الشافمىالاءام"اكةلولما.اطصاز1ق

أفلقةدت!ادلا!ابابكنو).ا؟ديدةالبيمائةظروتءعثةلاءم!ديدا

أطجر!اهـإخاا)تزفىمنذالاصهلاىالم!%ع-ادتا)قافىودؤعةب!بب

ا!ةالهباءىالصهسفي

ق"أنبلنأةءنفياه؟ا2تصدىءف.-اربةءذهود21ؤنه-وظ!ت

فنو"إقزالرادء.لى5.،و،ء:د.،"ء،.يخاثاكر!ذوءنطديثاكل!ر

،001،.ا!-في!لى-مخ.والث!ل!؟براءماد%!في""ء،ا)!ر-مهءتذةصا"



-.!ا،-.

الإصلاي!ا!ربعةلانجد/ققدألنا"ة"العطيفىادكتور،.إوبرئ

مثل-والاءطسالاقتب!ادىألئطور!تضاهاافاني4ممائةأحمامما

*الافنهـادواعلطة،مين،والأالمصارتوكلظبم،الزوا!والإ-لاح:ميمالتأ

بحدنالأ.!ةصاقمصادىنطامقالمتمنةالعلىبأصدبهايمةوالاضزا

تهتلمكاواهروص-!ات+خامنوماخلفهارأحالىالنطامتطور

محامنفقةيالاشتراالفولأ!؟مولكن.الإ-لامظهر!يهامعروفة

الإسلامية.الثربحةمباثى

؟فيرىصراحةبةرو.أنمابرثدالى:،الهطيفىالدكتور،إم!لو

اثرة"،أل!!لا.ي!جمبلدىءاأ!نقوامنث!در.ة؟ثدى"!أنا!رعكل)أن

.(القوىئضاوا.قجزءابخمحتبارها

مية3.قه8رساذاتأتلأدإنكاالأناوكلاليثاقمنمباراتوبورد

خ-قائفبرتعهادمولا،وو"اطريئاط-اةفىالإلعانحقيؤكد*وجوهرها

اتخلأنارجهتةبم!اولاتا)علروفبنىقاخصادماإنضجكاوا.اطماة

3ءاد!ئفيراتبافتعالوذ!،اكقدمرقة51وروحهطبيننهضديئا!

"(.الابالإلهية!كمتهمع

وقد،خوابئالإلتاجباب8منأوردها،لليثاقمبارات!ئ!

.لليثاؤفىعايهوردتالدىالزئهبعلىليشتنحنطةم!هـضظ!ا

المذا!ةروةذةكللاوا-ررةالإسلاممةيعةالضرصاديء5):يقوليبخ

%*ل!!لا"ةاثساءاأ.ه؟نوزمانكلذلتطببقع!اطةءامةأ-ولوص

-ا.وماا%نهادملات-احوند.زمان!مفىا!نهدوا-!اءاءإفحلمهاذأنها

قأ:لمأنه.نا،صا.ل.قب!أةاعلا-ةاخمهوصباالهملأنو/جد،ف!ذا

!عاعلا-ةالةصوصقنبألا...وا-بمااطرج؟نفىارةوبمالىورحى

.(رج41لةفىالموجبا)هاماخصاةطبمقط61إو،)ا،صأ!

الأ،!)هـقنهأوكلالثايهـلأنيرثدلأشثيةا)يهاالنذجهااله0!يصل



3--؟!ا

فمهدرأالاسلااصة"ثزيرمةصادى،تهكونأنملالدشور-"ةص.ن
..*-..

المب!درا،لإ-لاميةالئبربمةت!وبئأنعلىالنمىمن!دلا.يمإتةصروئه-ي!

.(ئجنصر5ئيىالى

قأدسمورالنصبحبانه:-شلأن،الصطينى+ل!ودا5دبروء!لحذا

بم-ر"بيما!أمكرمصد؟آلإسلاميةاالثريمةمبادىءبرطوننألى-5ئمالدا

الإسلاميةالثءيحة،يكونأنيحبا)نصبأنالقا؟لارأىرو؟شبع!

فمبيرقالإسلاهيةوالئربعة.،"نفربمالوحيدأواوؤليىالمصدر

والاءكادكا،النبويةوالسنةالقرآنممصوصثمى،الحطيقالد!ور*

قبل.ءنءو-ددها

الشرءمةمبادىءمعمفقةامة110الاثتراص)و!ولأء؟ملأنالماذا

إفي-لامية.

لتهغإ1،8-؟ماأالإ-لاقيدء"الثسقادسىإخرعاي!دلاوةد

بهاساوبأ(كيةالا%شاتزل!ااشاعىء!مالاواادىتصالاةالةطورهااذصاايئأ

الأد،نجوعرأن:ثر!الذىاليثاقصعمتفقءذابأنوبو!.،لعر

ال!كلصيراتببقثأالتم!ادملمحاوا.اطلياةحتاءقمعلات!ماومروم!ادغا

تجصدهاالئىةا؟ق4وااوأئعإقحقاأن:ق!بلة؟5ليةتوةد.يةاو-5

لا.ألماركليةلاشترا!يةافيالةواقفتمثل"ا01اقالمب

النباممعلابتمارف!أن!ربالتشربع)ن:دقولأنثريرداذن"و

4-افتلةاللروتفرضتهةدواقمماباءتباره-مصرقالموجوداصالا:ش1

رو-فبمعه!ضارفىأن!يمنالد!عصتووقنصبأىإ-محألاروجبه!ب

لا،؟صقابأنيطالبالنظامهذاعلى-وعافطةت!سهالإءىالزضرير،،ن

"نمئريع.رئ!!يمارآمصدميةءلالااء،اكسثمم!ون!نألى5:ئمدا!بهثورإد

ا.،،بريطابأساطماالاثتراصارافعامطينىاادكنوريجملذاوع!3

مىاثالمص!!ط:آءرةتعهبرروأألماذا-4ساأ"لىكينادصوصتفسر
ءا-ء-ء"فى



ت-لأ،3-ش!

ادررراكلالإسلاميةمةثالشرفكونأنعلى(التمى،وقمحوؤأنيايثع!ور

لنثريع؟ارحيدزوا،ئي!ى

مملالاالإسوه،اكءفىمنهبدلا-زءالاخهادأن:اليفىدالدكتوبرى

،تالأ-،ماصتفباطهىالا-حمادووظيفة.طمةبأح!!ؤلىالةز-نلآن

وثد.وادكانن1.14قالمحتافةالمحروفاوبينإينهاإواءمةوا،الةرآن

ءخدماأليضماءمهوفين،ذ!ىقممهونحن،الا!تهادبابالجودأظق

فهالمذءلامامامهونةول:"اطه؟خكلانهاله!ثربناقرنامجفعأن/:بنرى

ماتءلزالاوا.ببمفىبمض!االمالمأجزاءئباط.اروفى،الضضاءوثزوالذوة

"!ذ،ئم!وا-؟مأأثستردوا،ادتمالا!منمزبر!ألىطجةقليةالدو

ءهطمهتدونلمالإس!ىثهااأن:قأة!آمعهوعهقأتضيرةاالظروف

من!ما".مهلسناودءننا.اطاجةوتقاليهار-وعررال"طردقة

امثريرمة.اق!ونأنعلىأكصسبمايلقءقبةذ!لير!أنيريد

أبن-!تنرخلو-يىالمصدراوأ3،ئيىرارالمصد5ى-4الإسلاب

أصيا.،اار-وع-؟صرإطرةقةالإسلاى4أ)فةتدوبنلق؟ذ!ىقالصقبة

.اسبلاهذاقاطهودبمفهاغفةلميه5اثمغلبيمكن

شربنا)5القرنومجههعيمةالثرمأح!بين".واءمةالا!تهادقو"زيد

محاولات:أ!او.نالسإلهذاقمحاولاتكثيرةوهناك.ت"لابض،أ

كتورالدول!ن.بمدنيا3طرفماتسةتكرالتىالإ-لإميةالبحوثجمع

بريداجتها!أولكنه."ص!ليحةقةبا!رانق!ء!االا!أادلإبربدفعطينئ

مطاسفى"علىفيةالدالثرعية!فىنفيرآاديأيةا)نصوصيفسر

بحضءلىذ!و3،الا!ضماوظلفىمعرملىفرضتاتااقربيةالهضارة9

مصرقوطبةت.ايةالماالاضتراكيةءقإقتبةاألإ-لاميةفيرالحئامر

بمدكهالهناعرلهذ.المستوردبنج!لظلقأوكىالماظل-الضضطقى

ةهد.ة؟ذ!وسيتف!ح.الإسلاميةال!ئربمة9لينؤنهابهالتحارض

رزءف!-ظإيموب!ىاادتورأن:،ادمطينى!وا"وبرى
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الإسلاقيساصربزانكونأنملى:الن!سدونمخولا،!الصموبات

لهذايريةاتةابئ!رةاأفيأساسلى05!تثردعدالو!ارئيى!أوالمصدر

ال!ثرحتوحيه)به!م!فى،المياةبهذ.النصوتعأنإلىأثارتالدعتور

ىأضمصادرءن!كاماستحداثمنمنه،دونأ-اصيةا-لابةبرج!ة

تطويرا،سق!قمني!ونأوولصكمماالاسلاىالةقهيضعلمأمورق

انةل.ءقارمرءلىالطبيحىالتطورياتوفىةسخ!،ئ!نماثأقالأء؟م

اطدودوجو!معاطدثثةالجزائية؟ينواالةإالأ!ذإشلاإ-حءاالةصفى

يعةوأأ:ص"لوقيلليسشتيمكانما)وذ!:ر-ولثم("لاءتلإسصاثه"اثساق

جوازع!مالنصهذامت+ى،لاتثربعىالى؟،لاصدر!الإ-لامص"

المئصرحةوفعقدمابرعمةالضرة4وابمبءرأى%ق-رآمصدرءنلأءذا

الفقهرأىالزامقفهلاعلىالههإتةوراتالضسماء)ة،إذا.لغةا!رجق

خوكوالي،مينواكأ،الركاتظم!:قدل!،بخاولأ.وراإمضفى!الشر

ا)فامباراتاوهذه):ثةول.م.(،ا-أاإو.ا،واطدود،اثروشوا

لذىااحلاةترالى5ردآهاو-"تصلمح!-ءوتتى!دسشوراسعلمعةاأوردها

هىالإسلامية،الشر،!-؟ونأنعلىا؟ديدد!توولاشدأنرى

.(بمص"تثحهدوارامهدا

الم!سعخروجباحةإءلى،طيةث3511تورالد5إصرارثة!حءخامنو

لأتتاا"ثلورةسلةبانلدا.قءو-لمومؤ؟الإ-لاب،،دالثسء،مألى5

الإ-لاميةاشريمةا4ةتبآتقدطكمةالؤ-بةا)فثسةحفىآخرءمهدرمن

بالتواةلمينوالأ-ذ،لا!صىا،ثسع؟طرفىأففهلذ)!يرءونءندما

ع!واظروج،الإصصلإميةالشرةه،فىاطدودو!ودمعاطدفيةالجزافية

واطررود،اةروش.واابنوكواوالتأسلمينأكس؟تظم!قالإ-لاميةبحةسالة

إليها.برما

كأ،الرئيسىرالمصد"ىعالإسلا.يةالثربه-ف*ونأنءلىوالنص

،ىوماحدكل-ءة،فيمثىءا.كلهلدذدونةلاهايرلةف.سجللنثصدا،
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الاحتهادقمناماملاا)ثمبقوىءتمعءست-،"ط:لم!،الدص:وو

الجودلزء4يز:أحرىناصيةو.ق،ةا!.4منائهءلانه!إولاءاه

قليلنةرعلىالبحثبابة!رمنيضضى:هالئةداءيةومن،فىاكقلإد

ومن-الإسلاىالةقه!تالىحير-وعلىت!رسهواالذةقأولئك-

المصدرسالإ-لاميةاكسدت+ث*ونأنءلىانصافإن:رأ!مةكلا-ة

اك!اصرىاالمثرححر*.ثموقأن.4ثهأ.ق)برحلاة!ثراو!دأوالوئإى

للصدرمن!ا!قصإتوثقأنمايهأنذ)د،اأ:ورةنضينفيوهاثدأ

مصراعيهملىمفتوطاطمنابابأصبحوالا،حدثدءمدكلللثرس

.(،الإسلاب،الئ!ربمة"!الفنهأ4بكب،ةونأىدة"ستوريمدم

لمصادرلمصرىالثمرعيرلمحألماذأ:واتصاءل4ثللىءاآهامجالوهها.

الىللسائلقأخرىءصاثرمنأح!مات-داثفىال!!صلاه."،باكسجمر

)تطورمعغليماأالأح!طوبى3أو،ء-أءلولاالإ-لاىا)ةتهيماع!

الممهلأنهلأذ!!فم!نمنيررون!دماءنارءرلى5البى

كبير.تطأاب!تالاولإنأو؟نأوا،مانوةميصاءنطجزالإعىلاى

قدالإسلاىا)فق!ىالاءتهادإن...ضه،فىاد،الايمصنورهوقدال

الفقهو+ةوعأصياغةاودقةوالإبداعإ؟دة!فلهطليماشليما،ظامماأقام

فنوحالإسلاىالفقهإن:"وأقول.!لالاظروف.ئح!*صهالإ-لاى

دصو-يا،والإصلا.قيمةالشرلمبادىءطبة،لكنولمحتاة،.ااكلووفافيم!ب

منالثدعبخرجءلأو.اللروتءقظرتأىتحت)فمىير.خى!لم

نطويمءبوف13ينرفىسالطبالظورناروتلأنالإ-لاب،،دالةس

يضماأذ!إن؟ذلدإضرعاا-:صسنءةدماواةعالاثم3الإ-لامس!رص

لأنخا-"الإصلاملطروجهةرمن.!اصةالأد،ننطروب!ةءنمرفوفى

ا،اقعدبياءلأابهاليةيرؤ)تءايها-مهيمنواقرآن-ؤبةالطبهكت

ةهلا.للنرتافعاوانلائملإسلامادمهوصطوحنأإد"وتفءا"اكهرت
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االطينى"لابمضووا"بارة5نأة!رمعماو.قأصال!اءوىعايم،ث)دذد*ون

المشرع.وكبةالإسلاميةالنربه،فيرءنأ!آاعصفداث3."فيط

كانفتد،لاست!صانام!نورةالضسوةخليظويا.ادذإ-ة!-نط"ةد

لم!ثرعبا-ب!انبدط!اءندماممنهو).للناةصة!الاكا!اخأنبءن

يضعانهالةولنتطيعذلدؤعند،الإنسانبرة.زمنوطماالأءريج!ل

لدين.ااكباعإلء-اقافىوىتهاعا

ألاروتءصا-وةن5الإسلاىاةقهامحزقلناإذادناأؤىو?ذا

إذاو،الإسلا!افة،ابحفة"ا؟القوفعناايةاالإألد!تماتادةل!ة

تطأفىوفمضا5ءطوربرةمساالإعهلامبةسثهةالمصأ!؟مءلىباطروجفلتا

الالهى.ح!الزثص"؟نالإةصاقءوىاوهوو!ع،بمير

نينا،لةوللا"ءذ4اثرصهاحةتابافىالعبالد!خور!ولالىلذةةلوءتا

.-الإسلام!"بمةاكسفىاطدودو-ووع-اطدهـثةئيةاا؟ز

ال!بنمنسرمهومابرةةلى-الإ-لامملىحروجلدذان:ويةول

منبلمهوص.-تتالإصلاقييه،الثسقالهدودأن:لدوذورةإيهس

طوروداذ.3امملاو!وبهلى)تهاودلأ،اكبوتةطب،ةثى.القرآن

.8لدلاواالثهوتاظمىا،كصالمهلفضو.8لاالدةطب،!ى.4مقميض

.الإسلامعن!روجوهو،بالضرورةيئلداءنلمم!مرةضءو

اكرعأءامانرسةاإ+!!ةءق،فىالمبالدكقور،41ءاوأما

ال!ركاتولممنلفىالثر!تجهىاابارأىالااشامقل!3طهسى

اضروراتانهألجأ15إذا.إلياوما،ررودوأوالقروضابتوكوامينوأكأ

الى.ذالىإدملية

.صهق؟والدلا!اثبوتاهة41بنصوصثبهتاطدودإن:فنةول

كلا28واالثبوتأطءبنمهوص"خ!امنمىبوبةأرإءاءلاتاو!ذلك

ضوج-بهاا!مملمةأومةمهفتلااكصوص"ب!ذ.العهلفزك،أبضما
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إلضرور.الدبنمنمع!آالنصوصب!ذ.الههلوبو!لأن،الإسلام"ن

،يرىو.عنها،الطينىالدكتور،تصدثالتىالضرورةءاسوا!كن

مئلقالإ-لا.يةاثرةمةاءقاطروجإلىامرىاالمثرعنلهىهةدن!اأ

ملىالمفروفى1ارافعذأدهىكلهءدبئهمنبرلف!!؟اإن!ا10لأموراهذه

ئه5كذأد.النوبيةاطضارةمنخاءس.5اتمارةاالمصرىالمجتهع

بمد-8فماق--.%الضرورةءنث!دولها.دضماأالمادىوكى111الة-*ر

فىفملا-الثاقموغر.ق-إتقدالإسلاميةوثالب!ويءلح

.نها)بتوكوههاملاتالمصارففىب!-اهولالمهةإوالىالةا؟دةء:كلت

وادكهببالات،الاعآدب!توضطا،الهـهـكاتوءسف،يةا؟ارباتاط%ا

الا-!ماممها!تأ،ثنامئملألاتوفىالأءوالا!مؤنمارصئمكلةوقالدا!يى،،

اؤتمراق18فهوةت،اعلار-"محهبيالاتااقاءتاوأرحأواكهاوق

ةةررال!دركاتلدىا)تأمينا:احأقا.تااثاةااغرالمؤوأربئ،ائاك

رلى:ءاة!يةص511لمهاملاتانفيأقالةاتمرالمؤ

بخهذلدقلافرق-ءرمبار13اكروشكاانوخألى5الفا"دة-1

مجهوهلأفىاصت،وااد*ةابممصوصلأن-الإاكلا!ىالةرضإإ-عىما

اتوءين.ا؟ممحكلفظ!امة!!

ةولهقالص!يح3الةذ!ىالىإثير.كامحراوقدلهةاار-عةير3

.،كلضهاءفةأ!15أبااركاواتألاالذ.نبهاأيا،:فمالى

افيوالافنر،ضرورةولاجهط4ثههتلامحيرمبابالىالإقراض-3

وكه.الضرورةأيهإدمتإذاإلاإثمه+وتةحولا،!تال!ءرم"اربا

نه.ةسورةد.وقه:،لدوك!ترمرىءا

باتوتطا"ث:؟توصرف،يةا؟ارباتاط-امنالبنوكمالأ-4

وا"لبفول!ثالت!اربينالمهلءلمبهـابةرآاشاالداخلإةامييا،لاتا-3واالاء،د،



3--،ئا

اعلبفىلا2ةوتتوما،ئزةاولالمحرقيةالمماص،ت4نهذأكل:الداخلفى

..+.ةاالر"نليماسالأمال.ت5

اع؟وأرسائر،ةإفائهالاعثمادوةضح،لأجمهاذاتباتا!اا-5

محرمة.و!إوة"الرالىاءلاتمنافاءدةجمي3يراطالإفراض

ةتد،اظمار-يةد؟ه-يالاتبااكماتةسفية511اماءلإتاماأ-6

.(1؟،بم!ض!اثنمأنإلىة:12النطرأصل

)ت:الثاتمرإؤاوق

نأاثركاتالدى.ينا؟انأ؟واعأ؟تتمافةتاقةجمازرالمؤبهرر-9

هيةوالا-ظيةولا!اد).ةالما"مناصردرامهتهاصهت!دقخادري!ى-5

الأةطارقإ-ديمناآرا?!اءعلىاوثوتقإ-دتهروأن،إ"افهلمتة

؟واعأ.ن:وعكلح!مأباط4اسصةخ!ءأ!!،2لاصتعأ،لةدرالإ-لا!ء4

ن.ىتمايندرجوما-والا-ضاءىلىاةماواءيناكأماأ.يناةأا"ذا

اليثا-وماالههلباتإصاويضو-،والثولابالهالعجزضدا)!حىميناخأا

..از-وقإثااتهرأؤاررةدفة

،الدرا-ةيهد.ئينقد،اعلار-.ةال!عبيالاتأنن!رالمؤ،ةرر-3

فيالداتليةالاتاالكبقاط!معناح!3قلا!ن!رجواةههافىأنها

وعدا،ةمرءآمحرممإنهباار.نةيهاير-ءونؤدءاءدا،ه،5جوازها

بهرر.ح!مهط!تنه!الذىءيناكأءنبهابتصلما

الإ-لاى،أصرقالالبددراسةءوا-الها!حالى4راؤاةطاب-3

.()32(دلاةشصاالبارراءباادذقءتميت،،فةفيذ.وطردةة

ا:-وثءح2.8-9.8صالا-*ميةأدبوتخدإثاقراؤ؟ا9()

.6599ضةيوما-الاسلاهبة

ل-وتكلح4".-35؟صالاء*بأأبحوت!لىهعاث"ثاالمزبمر)3(

.6699سنةيفيفىأ!اصلاب"
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ميةلإ-لاابه"امدرا،فحوننأصهلىاكنأد:ة،:يهالهطيفىلد!وراو،-

احصرةهةهلىاا!روجندوئلاطةقفربم"4نثالوحيدأوار؟يىالمصدرص

.-الآنفهااوداة!نا.قبلكرهاةيماذالىلأموراقالإسلامية

فىالاجنهادن5اداءلالحصهباقوىمعمجدةءسفءنبذهىنحصىو

بةاود5اوهـرز5الجوهـو"خةايدؤمةؤبم.،ومن،."ب!ولصلوللبحاد

الحاصحلولولا.-ثاقالإسلا.هةاحعردمةاعناعلروجمندمحةالى

الد!نملىالبرثقهسءقيرضآأبركىو،ةبلفيماذأىداقث:اوقدالمجتصع

قألاتتبماإ،أتا5و-!،الإسلاىالةتكتبالارءوعءلىتمرسوا

مهحدأيرففنوبذا.ا)دينقالاخ!ادءلىو!دمالديئر؟لىيةوم

منفنصأنآخاهىأوبف!و،الإصهلاميةلأصمو!مةبةبالفالا!ظص

لأرأىبداءب!فرادالا3تبةبلوالجيعةيهالمغ!مهمهونربالهلهالتون

نا:يخثالةد؟الإسلاءقيأشربحةلسبةباضةيرةلىاذا.ةبءليهول"ه

ولكن-صىجوءذا-فيينطوأنقاطقلكلوأنالجميعالديئ

صثهق-عليهيهولا!ىالرأىيبدىأناكخصصينلغيرلاس!وز

ب!الىار-هـعاعلىا!رسصثمكلةأنعلى-ا!قلنةالفنونء:لد!

يإضلاصصماركأناش!صاأرا،إذا12-ابثكنو،تهله(لإسلاء!الفقه

تنط!أنأ:ضمال2ادوهق.لهطةقماوإة*رإعالإ-لاىالدبئفممممء؟فى

ينقا)ناظرملىا-حثايىولبماونبوةقنليمماالإسلاىا)مة،بكتتهوبفى

المحنلفةالحةباتليلندصاءبهاإتطيعصدقتإذااتةوا.-ا-كلتباهذ.

نأ-.صهبنفيروأ،.صلينالوكاسواء-ونادكنيرعصةطاحافىةد

،دوايئ41.ق،ثيرآأنهذاءنلى5أدلواي!.اصمكةاهذ.هلىيتضلبوا

أوا،حيد-ىار.اام!دراالإشلا!ية.هزالشرف*ونأنلى5النصبر!و-

فيه.المتضلعيننينالةاتذةوأص!ار؟ل"ن!ةضرةلح

ل!الى،ولكن،دانهاليسالمدممةءذ.اثارة3!أفىءذاتث-حمن

بم،الثسقالإسالاميةواينصوصالإ-لاىالفقهءقالتظص:وهؤ3خر
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الاصلا!لميهالثرهـمةةيرأخرىكلمىادرقالمحتمعكصحلىلءنوالبحث

/تطيفه،،امطيفىاالدكتور،يعاقةدما5ا،ترحكلواضحوهذا

ارئبهىاالمصدرهىالا-لاميةبحهالسرت!ونأنأنهلالتصأن/برىو

بدأهاائاالمهسىالم!نرخحرةبموقأنله%أمن)النكرخا،حيد%و

الصدرالنرس.نلهصكلقيتو:قأنهل!يهأنذلك،النورة!تفةفيمحو

3ة-دءصبراص4كلمضو!ااطعنابابأءخوإلا!دبدحبملكل

.(،ال!!صلابةيهة1)ضر،)فيئلهأج!!ضنوق3ى،أبةد-ءور

ماأأ،اطيفىاورالد!ة،يرضحماالتىادقباتأن.لنابئبقاهـ!ت

جدارأوالرئهيقا!-دراسالا-لاميةالشربةتهونأنكلالنص

تطبقههعارضة-يلقءأو!نهااثار.ناقصداوأن،منهاةضةعقهات

المقباتءذ.!قبثه!عدثناءأوق.الاص!ميةالدولقالاسلاى.عالتئ!ر

أمفريمهابحةا"ق!ا-لمههلىمما؟دلخ!ا5،الأحطاءمنثيرآ3ارنكب

،.قمي!رجهما13وهة،مدالمائحاهلأوالا-لاىافغهواالاسلا.ه،

بالجثه.الاسلامعن:أكتهكل

رةمةاثانفء!أن5لىالنصءامأعقباتةفور.عطىةت8نأ!دو

%لتاالاي!امجماول.!تثرحار-ءدأوارئيما-ىاالمعمدرىالا-لاءية

سا!أن:،ثادط.ادهـتور،انيرىانصهذامثلإلىحا--قفا)

ن%يوسقدالثثرخممىررراالا-لاميةالثرب،نكرنأنكلخص5

ئهاتااهندواطتيتةسةالاصهلالعرةمةباالصثهمنةطعاطالىوقالنا"داءخا

لمقلافيالوض!ال!ثهربمأناءتبار5لى-فوله!هدءلى-ذهىءير

حدودوق،قلي!أث!ياءفىالابالأءسةثمطقالتى،لأح!مولابالبدات

أتطااوللاقالأمرةتتطيمء:لالمحدثينابئهديئبمضلآراءطبقماالدبئ

.قال!الانفحار

ا-طحماتالنملعلالقملاتالمطقبنحهسأنيجبالناناثيأنيرىو
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وهـتا-ئيةو.الجظ(يةايىواالد-تورير"اينبخالثوا-؟ميئةةمكحديثا

امامةااقوامداعلىلهشأقالقرآناتخصرتدافيسلاميةدمةاكسمنا!م

بلنتوةد.اخا،رااتليلاقإلاوجزئياتلتفصيلاتدهرفىولم،ال!لمية

يرى(؟ن،اططاببئءر،أنحدالىالأ!؟مءذ.تطبققالمرولة

-ولم،ه،ا!قا)!ر!د!يطبقةلم!ةصلنتظولو4المصلصمراطة

دؤلة"،الصد،تثهطولمطمالضصأنمع،اطربزمنقيط.ت

ولاؤإءطائ!أمنكص"اطزالتعنذماالقرآنفىذكر!الوارور3.8!لر

المصلحة.بهتةضماءلى

ممهقث،اكوئرصرهامةوففة،الهطينى،الدصءورمعفةتوءخا

ود-؟وربةجنائيةنينفواإلىمعهوفة!مم!ا-لاماءلاتق-ةرثدكا

اةوامداهلىءلاتالمهاضأنقاةتستدال!رآنان:مص"ولةول.،اومد

يمماملاتبا)فقيثمرشلمالقرآن%ن.ن،لهمحاواخ!تجاوزالكله،المامة

.الةادراظيلقالاجزئيةلمت!لات

.ئتق!المهاملاتقهلاتالنف!مهعلمأنإلىبا.لهالانلفتو!سنا

نا.بضاأنةولو+ءاشسالىءبرالإعاعأوتهاحبعلىالمجحبال!نةإما

ءلي"امطلمحماوكلاطررو!منه!بالقرآن.ئتتالتئالمماملاتفىالجزئبات

وةلمطع،اقانراو-لمدعمداتلالهاةنل:مثل-ابإخاليةنينا!،لقواحدبة

.هـقت"شاوو4لأا.هذثل.قءبفىلهاالدعتور،مؤةفؤا.ال!صارقلد

؟8والدلاا:جوتااثمطى.لىالةرآ،لنص

الما.،الأطمتطبلققبلغت!دارونةاأن،المطبق3يوراد،ابرى

اصرفةا-دبطهقلم،اططاببئهمر،نأ!دإلىالإ-لاء،"الثسفى

نجاوزو.اداوقبدقطعفى!امالنمىأنمع.اطربقولا،المجاء،ق

لنىأ15ءةدأتضاللصاحة،عهر،ورا!.الههما!4طةمراالنص1،ءمر،

عندمانر-الهرآنقوودذعر!أنع-الصد،تمنظوبمأؤ)كل"اصهم

"".،طائهممناطض!كه،-!الت
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شارباصد.أنادهى،الهبفىالدكتور،نأعلىدنبه.أفى!بوهنا

إنعااترآ!اقورداكىلأن.ذ)دةيرو!!يتة.الثر3فيقمذكور6أطر

-فضلا-الددوبة!مقوبةذكرأىفيهبردوأ،اطر:سبمقن!-ىهو

،لسنة.ئدتتاطر:اربية!ومخديدو)عن-تحدبدهاءن

ءصدظبيق!دمإن:ودقولالمناقدمةإلىأهود-التنبيههذاوبحد

اقولسراذلكتلندما5،عمر،فان.النصملىخروجاليماسكسرقة

افهقولوراء!،،)ثبهاتاطدودادرءوا،وسلمعليهافهص!لىالثهرسول

فواظرن2،"ط-امقا!رماتبحشصدبدالبقرةسورةققعال

أطدنعتراشاالةصوصءذه،عمر،،راعىءبمرةنورالفهةإنماادولا+ياخ

بئت!لارم!طرامنكانعنوأ4علإيثةابرثبوت-ول:؟"ءامتمنءن

اممل!ة-اوراء%ريا-يتركهولمالت!قاتمملقدةور.اطربكةهذ.

وا-كن.لماظبيظبل.النصوصعنخروجاهذا،ممرهسلوكفليماس

ا!ىا!لحةاهىوط2ابرمخبفيأنالةرد؟تبحلى!الضرور!ممه.ط

ءا-ت-ررثالأ-كامأه!اقا-فتجاطالا-تهاديمارسءندماالمشرعيتبرءا

بأنالةولمنلابدنول!3.،العإقىالد!ور،مناقد"نهايةلىهنه

ااصاحة.مرا،ةدماوىمندهوىأىتحتإاكصاسلاؤكلا!بزالشرع

"خمىم115ؤالنمروصعنهتعبرادىافهثرعفىس16دالمحملحةلأن

منه.مؤفلا8لأدلإووا!حتابتا

الفترفى-5أن،!ينى3غورالد،يرىاطملةطاموبالدصبة

بثةاطررمطكلاتالدوةلأنلطرآ.!ميناكاق--وربةالد!بادىء!الإ-،ى

اهـبمأ-يزةبينالعلاقةمثل.إ)ب!هاحابةهناكتاعنولممهروة،قكنلم

.المتفصصةميةوالةوالمجا!اسوالقف!ائيةبعيةوالتث!ر"ألتنفيذية

ةاو-يرت+يةالةكان-ةورابىللإاديءالإص!لامىافقهاتمرفىأنمافأ

ا)كلاملمهوكتب،أفتةالإسلا!)افقهكتبحفلتوةد.نابنا!بح
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الكلاآهلمكتبقالامامةمبحثو،أ!ددبهذابحاثكضيرةبخالاسلامى

الآدا.خددتئد09ذ!ءلضاهدضرقالاسلاالناربخصد!!

ومدى،اختيار.كيفية،8الدورئبىلشروطبالصبةوإلاجتهادات

،ةاهندهاسلاتقدالتىاطدودهى15و،بهايتضعأن!بالىالسلطات

و!تب.نحو.لمواطنينء!نجبالنىاط!قوقومدى"خامه!يومتى

لأح!أا،3تابثثالويمنىبحاتلأاهذ.بثثلبضامليئةأالاصلامى!مه

بتعرفىلمالاس!مىالنتهأفىق5مابر!تالوأما.،للىاوردىالس!لطافية

كاتفتد."فهاأ!يجفيرفهذاالمحتلفة8الدوب!زةأيبنافملا"ديدقه

مهوأ-؟،مه-؟أق،ماتما.سنةلاانقاضىءولدكان،ماتمافيةمتماالشلطات

يخه!ادةللىواطنولبالنسبةيةسارسكا-الدو!قوجلأكلكلسارية

-وت!تةاةف!ااقضاو.منامى!ثيرصلالااابخرلنااوقدرهـتكتب-

وهمر،،--لمفيروركان-!-يقاف!يها،ىوليناعلليفةون

افقهاوكتب،:!ءكلن!ماق"سوىوةديهو،ىمعالفاضيأوةلمفهفسه

منوان.نحت!سائلهذ.لدراعه،مظ03أهاتطتفمىصالا!ملا!ى

الىذ!قووسلت.الةتاة!ا+راءاتةيهنببن.وال!فهادات!الأقضي!ة

هك!ا.الأحمامدلملأمةاد؟،لالاتالفمااتكفلالنىألاجراءاتنحدب

اصاطةوائيةفهاالةادلماةبينلهلافةبااكلنتمىالاسلاال!هكتبأنلتببن

.ف،8الدور:يىآءلزاقاضىاحمدكانفة.الننفيذبة

ا،شرةهية.باللطةبةوالت!نغتيئالقضافية-الساطتينعلاقةا5وأ

ا!ة!يهو"قاضىا،ومه!ةافهالمئرعهوف!ن.الو-وحكلواضحةاتفقدكا

اتوميةااسالمجاعنوأما.الثهفىكمظضعوالجيعافهحبماستنباط

قولووه-،القرآننصوصمنعإملصصي!تداتثهفهىالمتف!مة

ثمالى:ا!

اداشدوناعللفاء،نوفد،نعلونلاكننم)نالدكرأهلفاسأوا،



-؟.3-

هذأنيمات-اقوأثكر.كت-!4لمىوأفىاا!صاناطامة+رفونالهصعم!أ

كالواواعللنا.ائكريماترآنالجعاطةط،منلجنةليف!أهو:ا)ممدد

ةأى.-امهة!برةالىقيةاجا)ىاءةوناق-!ماصالاتذوىإ--ثيرون

.أالاممقةلاكخصىمطامىلمجااإينوذا5بينةرق

نينوااةباإصمى11تجرءضدلمالإ-لاى))تتكاأندءوىإن:أقول

.فصدبوءمتحمدهلنجاوأ،ح!لماإ!يفاثرضا05إلابر"-:ورلدا.

اقي:لمد؟ينلقواباءدةةاءليها!مالعماالىئضتلو

اك!لمصرىلمدقاونلاقابالدصبةفأ:،الهطهفى1)دصوو،برى؟

أح!ماصتهدتذةدد،اهراوللدا.يننوامهظمو!ذ)!.4891-ت،و!خ

نع!و!يا.ء"نصثيرفىالإ-لاقيء4الثصر

الإصلاميةالشربرمةأء؟منطبقكللمصرىلأدقالفا(ونلمىوةد

.امرفاأو؟وقالقاالصقيربد.ماالةاةىيجدلمإذا

أقاهونالاكاناذانهأص:الأولىطةالن!-؟تطتلمينقهخاولمناةث،

الإسلاميةهة.الشرثاهوقديةا)مرادولبهضنينوةوا،لا-رىلادق

الإصلامية3ال!فربمةتخالفا)كأالنبمصهنفاذانصوصمها،من!يرق

الربامثلابا-تأةقد،%داهامةأءورقالإ-لاء-ا)ءرةه"ا?ا)ت31

الفوتقاطعة:-وصالإ-لابةمةالثرصرشهالدىادفلةزءلا!!ث

الإعصلاءية.ارورةمةافيهاةتخا،اذ!ةيرءإلى.8والدلا

ملاتاتماانظممنبممثيرلأ!ذاءيرولر.برلاإنها؟افةدااذ.5ا"!

اصهض!قارا115ةةقأو،مةالحرا)فبخاءاة+يا!ثدونثة/اطدا!الية

إية،أيغراطضارةقاد؟ذةةااعلاهروراءبرياأو،الإمهلاب،مةاث!ر،

.واةةة!دبئنوتحلماشرة"ةأجمهاةواة!متالتىملأح!اةاناهذءقكلشوأ

.وافقاكان4مةاذ"-تالذىنهىاةراأونإهاأ-*قو،الإ-،ميةه،الش!ة

دىفىا"هـ؟و-32



طع-"اء-

فةاثالمواابهذ.أتذتدةد،العرايمن"ألةواةا.ب!اؤا%.وءالإس!قي!ع!زدمة

القالوليةأتصوصالاتءونوب!ذا.الةرأ-ىاةانوناقءو!و،ةلأن!ا

،بالأعه*،.وا"الا-لاءصةالثريرهةالمواةة،ز)ا!راالدولإءضفىديةالمد

.4لأ،الإسلاء-ةاشرةء"اءلىخارجةنماأوهوالأ!لوربتىء.با)ةبعبل

إذاإلاتثرثه"قالإعهلاقي"صصرهـهةءوافقنهبأإثرعاو!فءنيالا

فقد:إءذءيرءضاواطال.منهرنطإقثمءاساأ4الاصلاب4.الثهرراء-ثن

وينإفي،اواةقاتاعنذ!ىبمدبحثئمأصاساالنونىاقانونال-5

الاعصلامية.اضربه،ا

أح!م-ط:قعلىالمصرى)ادقنونالةانص!:هقيالناوا)ةةطة/

،لهرفاوأقلوالةاالةصقيد.بر-ماىةالقاءدلمااذ،بة-لالاا4الررب

ءلىخارجابءونةدالذىلىنوالفاالضصءوأولااتبراأن:"ذاوص+ئ

فيا:وزا.والدلا!الءوتفطمى؟ديئةيهامقررأعيق4الا-لامبالثزيره،
إية.ءداتماد-ادنإة،الاعلامة!شأغ!ت-ؤتأمالهاظالهىاهرت1

الاعصلاممةقالشربعةلأقثم..الاسلامءلىخارجة!اريرثةممار.أةأو

.-.كةالحاتةالمر

الاصباويمكلاتىاتوالمر،يةنواتااا)نصروصنيأ:اا)ةولتطهجأ

!القاةةيهايهطىاشاالمثاصممطم!تضرقالاسلامءلى!افلأار!،"قيم

يجملهاظتهتبار1إلا!بهقىلا2الا-لاب،"صربمةيبتى؟اذا.-!طة

النمنمنافىبماستنباطفىالقافىحبةدفاذإعدالأاءأحأ5لا8إة

.!.أ"رتاوأفىنوان

المماملاتقآثرثما.تاإق:ليقولءمجال،الهطينخورالد!*بهقءل

فيروربة-ةوالدئيةوالجتانيةإدافيناتوااب!افيةصفأالاتاذصاإلأ-+"

،!ية4الا-لالثىربهةباا!الهامطوء"

:أتولإناة!ة1ءذهادنم!.أفىفبلول!كن.جم!إللاليسأنهأهتةد
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أوو!لضزرورةا!هلحةابأنالقولبردد،"هبفىالد!ور،ء"الان

تشربحإتواقنباس،الرر!افصءلىوجاعلرببحالمهسىالمئرعصانا-ف

القضية-هذ.تاةشأنالبحثءامؤن..ءلاميةإتيرممهادرءن

اخصاملىالمحروجءبزالاسلابةالثريحاتبأنالقولىإن:فنقول

.حالبكلفوضعص-ثرعاإمهبرةاغيراطروفافنظرتأىتح!ت-

.اطدودماصلكنو،وصداإذ)تصاإموندإشالاصم!ء:يناةمماءاويم:لح

فىضمنحصرةالضسورةهذ.إن،3إطصةاأواضرورةافيهاؤا!ا"!ى

الضرورةست!.لفسبوا،للماوا،للمةوا،سالنةوبئلداءكظ:سو

يقول3!نصوجودءندءدمؤا!القالمصله،5ىفاالثرص،-*

:،البدخسى،

والتحقيق،اخاءأأواضارأ-للهإث3دأما...المرعملإنا-باأ

ولا!اعماعلابنصلوحاطمقامهحمبرلوءبمب!ونمالاهوفيها!ناتأن

جنسقنوعهامتباروعلى.الضاؤ.نايرولاوفقهكلاطعؤتبولا

ء.(المحققكامامنمايئ!م!ملىاطصكم

منويت!عح،الإسناوى،بةول؟،المرسلأبالمصا4،بضاأ!بسى

،عنه!وا!وجنجاوزهإلى7ببللابرلضيهأوأنث!ارعإهتبر.ماأن:هذا

.لايغهوالذىتدمث41موتوعهواالدى،المر-لطناب،ولكن

.اتا""اأولاالش!رعاءنبارمن!الم

فلى.فيهاتتلفةد،أر-لااإما4ا،أو،المرسلالمنأ-ب5وهذا

ء:ءذاءبئلاثة

اظقهورأىاءذانأ،م!ىلآا"وةالطإةا5ءم!تبرةيرنهأ:لأولىا

".قماهالةعايهنةقالاررى

س!،المر4اد،المرصلإناصهباأن،ال!زالى،رأىوءو:والثا.لى
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المصاصةن!ونأنوسالمحهلحةقتنواةرأنجمبسوط.ثبثلاز"مضبر(

وطانمراذ.هى.قطا:صالهصلم!،فةدتاإذو،وكا!"ولخهث،فهرورثة

لشروطاهذ.يهاةةرا:تواقاز!!مهيد-،لىزاات1،بمثلر.بر+ئهلا

ممهصبأ?-متوذو!إء!اراعلإنا-الإذاا،أاهصو"؟ةال-ئة!ص!

اتور-واناءولهزالممدلينءلظب!ك!تحصنوامحنتاءمتلوالنابأءناطوةيئملى

ن.ر.هةاا؟أور-بهمنر!توامن-شكاة،ا-د!ناوةخلواا،ملىءديار

منق!ثلفإن-منهصدرذ.بغير.قءبداأتنناالهسدين.نب!م!تحصنوا

دقث+2لمد*وله.ر-لهممىلر،اول""-ذ.فيإ-دفيامنب!ممحصنوا

ءندةظه-وازءدمعلىدلل01أةيمولم،نبثلملأذ-لمةنلجوازالشرع

قطهيةكبة.ية-رورمصاصةكو!ا)فيلمسكمةطمصا!ة4-فىاشهظ

عد3،الآمدى،يرىكا18ءافةامنعايهالمتفقأنثلا!ظوءنا

!وإطد.هذفىءامفارا،الىافزا،زوأب.المرسلأإصا4ا.هذرعأ14ا

عية.قطههةضروربةا!لحةا.مخونأنخهـقالمف4.ءداا)فهقي

وهومطا!ةارصااةامصبا"ذاةأنال،ماد"طا"اممنو

-مىامتبرالثارعأن.الأولىار-،.بوج!ينواءتحالثاكالمذءب

ت.5تبار51؟فيةو-ب!الممهاجلسواهخهار،لأءكاماجنسقإم!ا4ا

فرادها.أ*نةردا.ا-؟ونهااجة

أرصةاا-ألحاا!بارروجبيهبأالاءتحاجءنالو!"ءذالى5ورد

كااإضالاثهترأ15ؤإلغايجبلعءصانها3وقالمتبرةلعالمصامع!شتر.اكها

لاحال!جوالنحاوهو!اةاشه!وإهاهلتبار1هـبزمذ!فىالملفاةاحالمصامع

ةطعهخ!مالثه*رتىا!-اي!ةا-والأ.!خ!نأنهو،اداط5:لىاخاا

آءر،%مرمن،إبحئونولا،لحالمصابمجرداواغقهونبرشهكانوابأكم

.بزءا"لى5ءخهمإجماعاذ)دفت!كان

مليهالصصاةةبإءإعاة-لمبماةهدم:الوحهء-ذاعلىصاأورد
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-"-ا"أواأ:وء"اروارعا51:؟ارعلى41&واءاإص-ا4امناشبروابل

.ا)تربرب)1(

به!قي!ووالتىالمر-الهالمصلحة!و+بلا،امثرعيةاا)ءصورةكل2نلا

ةور)ءراأنأتةاووةرر"،،اشرانمهوصلى5اطروجربي-وندنلذامنسير

أ-بااأوالمألأولا-ةاوأالنةسوأيئلدا!فظفىةء:صهسشرءاالمحتبرة

وأجازها.ا،ةبإرهاعدملى5إء3افةانفقاةدلأر-الهاةالمصل!أنبنارأكا

.طاقماأ-ازهاالدى،وهـا!ى،ح!3بيرإلىمج!لهاةهضيقإثسوطاءمضا

لعالمطفإن.!يح،ما"ى،رأىبأنه-لىناولو،-ج!"طاردق!

بهقالمافيل.يأفيهأويرة"ء4ءا-ايشرعقبردلمءمضبر.ة؟المر-8

أاتصلى5اعلروجقييزإم!اصةاأوصورةا)5أنمنال!ينىالدوخرر

نألى5اكصبهررملبطاةقد،لاا!م؟المر-ةإسالحا."تتحتداحل

ا-كل.المضريما،بأوارئإ-!ىالصدرصالإسلاءلميةال!ثربمةقكون

!قالإصلاهيةيعةالشرفوصءلىب!رجأنسىالمه"مثسعالفر-،جميح

قي..قبيمانابا!رووةكابئالدءنمع!مةأضياء

.ت؟و.نأنلىةاةصا.-ورما.ونبطاالدبئأولئدإننقولأنفي

نأ،تررونشربمةارحيدأو.اره؟صوروالمصصالإسلا.يةالدرةمة

الإصلام:ت!لوودأ(طي!م،الديئ.؟نقالإنساقا"وىبضعوا

افه:صععنأ-ئماإلاا؟سنهدوافى،تالىالثهال!لاصئرعنهاأيقفى

ن.إلي"و!ل01--بلى5فيط"ر:ره،امتبرةاالأد8.قواةدنباط،

،ة؟االا-ن!ادلاع!لة!ه.،؟!وصةب!االإصصلا.:ةاشربمةوا.تحليل

قءءرضأ.فىو.-.ق؟ةنها5%عأرة؟ضاةدو..دتلاولايضييرآقيلولا

ءلىكل(و!كلأ*ءةفىا-ول130(و."بد-ث!إ"ةولهـخ!احآ؟ظر)9(

ء.هـ.طلمم!9%3-هـهاوءا03؟سد:ضابركلا)-وفىءلمفىا،-ولمهاج

بح.-ءلى
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م!شالافهجل،-ومدكهال!!هلامعنأهرش-كى?غاولأبا.جمن

بهنج!ممثبرفماو-لمعلإ،افه-لىالىسولبك!واأن:الإيككسط2

بى،ةلاور:تالىقالئسا؟يرإواوبهتضىمماحرج!لةصمأفىيجدوالا

عط-ر-،ألة-امفىحبهوالاثمب!نهمث!رفيمامجوكحقلايزمنون

.،!لميماإص!واومضيت

ء-"الإ-لا.ث"اشرثتاع!لاهلهية1!ةالاشترابإحلالينادونوالدبن

نو!ترةةاشا-3ب"اارالينةوا"ى!ميةنينلقواطبة،المجتمعتفسرنهاأ

!رالةلونوأا،الداض2ا)صرأونقاقوالمتثلمه-وبةلمية5أن!ا

نيناوةهى"ذ.أنوثتووون.ادلمبصلبالونوفا،والكيق"كى

يم.04تةصرآهفى-صاشاوحدهاوهىالإذمالىا"لمجتمع

ة-ث1أوما3-يةر111ية4اةناةروتتاايهإت!تاب!ابميه،أذكرمأن،أود

و.نه،ار-ودء.سالمارص.ةبأن:القائللادعاءاةصادفنالمناقضةئأى

يصلاخ-الكة.؟الإجراءاتو-فع-و!ةصيةعليةنينضواالبشرىالمجشع

مناقثةقا؟و!.صددبهو-فلنافلةررفيناقواالهذهطبقآقالإنساالمجتمع

م!ن:ولامادىكهاو-ودهـأن-المار!ه!ندهوىتناواتإلتىالاركية

طبهيةثكااه-واءك!اثبفيا!باطدنقاتناةضكاهقانوأ،الادةاخيرنجمه

دو-ارض.،ثة15ر!.ة111وأن،-ضنيةانجدلاميناةونوأ.هيةابتما.أو

!:هليمافصروآ

ات-*را؟!ا-ةةلالالححطبمملىووالماريفمرأالظبقنأوهرفناكيف

اولدةءا!بأةولافىكىا5اةةوغابه-اصةوفاية4وإطا؟،المادةعن

.الظورقنيرلتأباواصهضتلألها

"هءسفى-إئرةأتكالأ!-،لى511قاهق41.خيرأقوعرفظيمف

إ-تاط!اه،ببشعااطبهيةاقاباطنىااخناةفىاءرةةسقطأ-!اوكس

الطبي!مة.قإلجدلةمحرة
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3-:ونا"رلمماهاادعاالكلع!ةاكالأمنفت!عههمأكيةالمارتفقدأذاو

الماركيةقالعليةدهوىأنكيف!عرضا-وا؟دليةالماديةوهما-

-رسءا!لىقه!ث11ب!صرة-!ىا!ىاطمأاان!جابمضالفث!هاءأةطة

تر%يا!،اطسراءوةيمايمرراتثأهطتوأءذاالمارع-.ةقت!اوزت

نأومرفنايمفدفي،أوفا-فيآمدهبماالىكونماءلميةفءونأنن5ىذه

!ذب-ةط!اتدأبف!يةاتارادية11وازالمادثاطدليةقايئاتوااءتب،*رةة

،.3سمارتز:وات

-:ة!الأسابالماركسية!فات.قإبئماذاةأةولا؟ولةذ.5بهد..

.هة!ثبقام!1لي،الجدنيغا-ةواو-ةمية-اءدث،واليةوا؟دلماديةوءى

مةاصقيل!ظع*أنوام؟اشكلااب!تضمافتة3ب،ر111أتواذاكا

ابئخعكلمةاءلإتوانين!اقإ-تبتونبئأل!فان.الإأ-ا.لىا!%ع

اشرة!ةالح!ن5المار3ب،و!"ضااتاايخ!باكواء-"ةتين-ال!!لاى

ومة!لمفى-قالافالايوىوء!بفياظطأكلنحطثفيءولونية44سلاالإ

)وهىه!فة!تهلة"لا!ط!اا5إذا:وتو-،.بررةبدونافهدب!ءلىإ،.

(اث.ؤعيةنهءيزثج.الاصخامىليات!ااقبيةالغر،-لمهـادول)أن

ا-ةا!ااظوواتةطفىتكاننمماإأسا-!امناصم!ةاحكقذأ!د51

يمباوورأان!اور+باوأةرادالحهلأوصاطفىا-خطاموجاتر*وا

-محا؟تجهااكأ11الاذءاادثةالأزءة+دءالاالهطاةضهدا)"هالمينتأقر3تة

.؟939م!اذمةاةوورا

ثة.لال"لىاهىالا!إ:؟ةلارواءا-اال!ءلظامهال!!م!مءلنأبينما

-أالا-لاة:أاظ!رالر-ابيةا)+رالبيئةق"نالأىت!ونأندون؟ةرثماعمضس

!درأنودون،ا:طاما"-ذالإهلانالا-لاماتطرتبمهاذيةةاءواءل

!ليهطرةرادادالانتزاعقرفبةأوفئةلحو4ةةءنءةدن5ذ"ى

لهابنتبهأنةبلءيقةنيةاناؤمةهىبل،والأوباءالأغبا،ءنيماضقاا
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ء؟قرة":،بةرالىي!!ىأنة:لثصاملدةيقو.تظيم.الهالمت"ير

.أدماقرعثسثةثرااالما

الإ-لإىلمآ)روافى4ا)ثفثوءثءإت"لدا

-لمهأو%مادةد-ودقثىءكلأنؤى3-يةالمارإن:-"قؤبمافاتا

ءاتو.4اطتهللجداين5الةو!اهـي!غأوردوةةرزير"و-ؤدكلنوأ،ءادة

و!ةةين:بطرا)تطورا)ةةيروذا5-ديلقنقفا!ىلاوا!حتحطيملى5المار!ية

قىاولانظرة،اأن:ب!هكأ.لأواحذه5ءطآنطربةوتع:اءداهما

هير.وأنلابدف!-ى.ا)!صةمنءاأساسلاعالموا"ذ.بأنالإةئغ

حيرا!تةاهةمناإشطث+ونهلىمنءاثيرثفمر-أيةالةمحراة!رياتةاأ-!ينو

تلانجة!طرخهمءرضفىةوىأطربقةإلى3صيونرالما؟أخا5وءق.الةاص!نى

دف21نةسإلىنهدتاشا.-الدعائيةاطربة"اوص!المامةاءاهير

نأعب:!ءبأنصالناسإقناعوهواةمحرةةاطربةالةاليهخ!دتالذى

لأواعتجيم5ليوضل.حفيةلقوانينطبة،ةفغبرأنبهب:!.كل

التغير.هذاأمام

الى-وادماقالة-*رى-أجمابباو!ية111ن!دفالق2اواواإ-

و"فكةةبئلدا:.فى-بئةاخااليدوالةةاايموالفماالبادىءص.ا8ن!طيه

وارذائل.اهلالفضادوصذلأضلاةتةااقبموأليةالمئا

:!و"مهابأب!ةةةلةاط:لاثقتماوةؤكزيوهيةال!ه"ءاةلداممنأو

."إث-لضوا.ءةة!لالأاو."حهروااةبملالم5:ات!"رءها-

.اصئيوءىاءيرا!تعفىةلأرأوفهء.4?ارت"-

ت!جهيىو،لأهوالاوءوسوأع!ابازارعاعابأإتالأت!ةظ-

ذ!ىكه.إءدابدر،االمملأ!اب
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قثطرل-3أعتهاربااإافصبانهغالدثو!زالدمابةان:بضماأوظةا

!.ا!لإءيرةلموبالىمت"قصل

اهـالماألىأ+هاتقد.بى4وههاثأالدماية)ءناصرإن:"ةاولقول

طرقء!جمرالجهـاءلىوهر!ت،ثصىمطماهرنخذتوا،والإ-لا!بالهر

و!!و!ماهـارحب!اء-تاىاءي!تا-سوا!با)فىإفشورةاإ)فمهص

الا؟آثارأراصهتا!تاة"الإء،مووساءلا-ورخماءئةاوالأةلامصهسق

الأءروو!ل-المرئية!المصوعةوالإذامةوالمجلاتا؟را"بىمثل-

نقطةوةخير-طخ!ا!عنتأنكاالىادقيضاتقالشيوعة"ايةاكب!ذ.

ءذهدوامة%فىوص12أتاءاهيرترىيث.،!يحأملي!اوؤعزوا!دة

ءنها.لاتروجطريرقأىنيدولاا)بىوص"هاير"اد

نقطثلاث.لىوالإصلاىالمرإىا)مالمقالحيوعيةاالدمابةررارت

15ة-!تبرألقباتالأوربينو،،اب!ء!االدوتور،ء!هابفدث!ماسبةأ

الدبئ،.رأ.رهين:إن):بةولاكلاثالتثطل!ذ.لنشبةباالدصهيون

فىهرزاالإعصلاملأن...ارو!يوصةإ"دءايةلأولااءدتءو،يئالدلووط

ي!".،والدكليةواله،اروءية:بئ،الث!اأ):لاثا)فيم.واعأ.-دهث?ثنالثسق

.كذ!الإسلاساقيمعقةالمرأ،وفهمهمخديدءمهدرذ!ىمعهوثم

أرراءليةراضىللاهسواه،ااةردثةانلا-":ة،ءقءصدرمويرأةوأ

--الث:وههيةءالداق-يئلدالهـ-اوبئلداهـرأوبرلى.....ءا،ثاا-؟اوأ

نيهاخااارتبةاقووتم!م،ا-*ءيرةاالمزارعابمعأإ4افلا--تواةأدءرث

،"مامة،؟فوسقيرواالم!دالاحزاممنلممليىلأ."،الديئرءالبهد

اةداصةالهيئوالد،يئبالدؤلاء5لص،،يئالدلىجالمامثلالمثرققخا5

.()1(بر1210قوصفىادصوالا!ترامالأولى

063صأفربئ،ربالأته"و-لمضاطدث:لأ-لاى"ة-؟هـا()9
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صدرتكتيباتعدةهلىقرائهيدىأ،اليثىاك!ضورزوضعولغد

اخصيوص،االدءايه!ناصرن5تمبراكتيبات1هذ.أن!تبينو،ءم!رق

الإ-لاسأه!ر،بهقع:اابمفاش.الا-لاميةالبثةمعأتلاهبطربة،فاى

.،بىاةرابالاشمماروطتهثاطدة

أةاتامناءس.تأنف:يمبفيوذجما.6اقارىءاأماأتعأ)كنقو

3كهالمارالأدب.دطكتبكثيىؤجمفاقد.نامةبصرا-،بىاامرالضالمإلى

،مه-يم،مكانو-مالذيئ"ؤلاءوءنبيةاهراالض،االىوالصيقاروصى

من!-اوماخال!ثعهوبتدرةأءلىيئالديمرضكاناكى،-وري

.-هـلقبنال!نظتت.زةةونن!مألى5بئالدرجالو،تجوقهاا!!لا،لهة

منمديردفىواعلداعاخشاحبا"لقأضحاياباوالإةةأعا!-صيةبمءآر

بئأ،وةصته.لبنانومصرقتنسرو.إيةر511"خةاإلىؤبمتالتى1كتبه

رلأفىداهذ.يدةئرا)ة!،."تومترجمواضح!شبيرآهذان5تعبر،افه

االتفا5!نالمثورامةئرلاانارةسهليلق،ددت!ونل!ؤء!اأنهويعلن

41اررينا.وجالاةهةوا،بالأدبانالإيمانقثثهالمفوالاستمبادالجهل

بن4ادإسا،ة.ق-روالةبه"ر511هيرالجامودةوورجا،بئللهواعلفهوخ

-،."3هـ-وركاسأةفى1/لمتثل3اتوواصوالب!ث،يئادأورجال

افهالأولىااطبعةا"قدمةفى3؟وو،فه/ابئأ،ةم!ةمزجمثتحدث

قرو-يا.تاب3رثمأنه!):ةتةول،-ورص،ق45!91سنةكت!بها

؟دأمهلاهوأ،ررتث41ا"!رابةاميرعوأ،اثيو!اوىالقيص!بها!د

؟نطرام5دةهوأ،/ؤءةممطاهوأ؟.وردآهمءفاوأ،اةءبرم!ة"موأ

ا؟أولى5م!هأ-رؤو؟.ايمناطاوااطامالى5ةأو!اهمثورأ"ذاكا"إلىوهو.-

"آلا،.ةبمرار-لا،الإنانءنت!+لالنىاماتمااونشر"باطقائق



،لا؟-صب

و،رة؟و!با،ةالدبئباممطورا.والمتاةإدبلينابعأسا!بركيا،امحياء

.()1(والقا/6ونالسمطةباءم

نأبعدوبدبهى!:فيمول،!ور3،أة،رءقاشجماويتهدث

ثربافأاياة41..رارة.نومماذاقهالدهرصروتكه!امانا.ءالى

51الةةرءقافع!و،والنسىا!اقةذىملىيهطفأن8اد!تكؤوسها

بمةوأت-؟تاتاا"هياءاالثرتمةوب!فح؟لهوكينولأطدءينئاهلأ:ا

.جموهاكعلامفراداأوحمت؟ض!آلتشة!دفراسمدتوأ،بئآترانب!

الملهوظ!تدقهيئنقادةومت!ردوأديبؤثانباذن!ا،ةوريص*عيمف،

خرب"يأقيوال!لا!تماعيةوايةا!ن!راليدالتقا-ترشثالةورببدءمزراو

يزالولا-ولواذمهمنقد.يصقلهاوب!لوعاثموفنهبلافت"وتبيالهثصاءمابها

اأز3يا!فيترونضم!لممتلا:ىأنال-المقلنورهلىو؟صص!ابةةدءا

ين.5بحد

،كا:اتدهيروالهدماملىعهةصر،-وري،أنالةارىءيلقولا

التىوالأ-وارللدةسةوالعابدالحفنةوالكهوتالل!،الناورب!دمف!و

هلىالميبق.الرؤ!وال!لبمرىالةالىق-بيلق-ررا-منيحا،ءت

سة!ةدكل"ياايشيدو،ءفناائقطدااوبنثىء،كأ،الضصوحا!اضمادةاأ

د!ابأق.مقانبقةاال!كرىالنورهذارىيها*درحوتسرحاليلأ!صاة

ق.فةة!الاقرواترارءلىالمطبومةاظ-دفيةاءلاتاةأاءذ.ا!-ت

الإ-نأمهةليداابامعاةلملى2اطةأا)شطمةفىامةءدا1،ريو،ةئفذاة

.(؟(1بةذال!لإوهه،اخصونوثةالمورو

مكبم،اط:اةفىأدةقي،لاية.الشبابئاعنرافأو،)ثهابن5)9(

يبةدر"ديةظة!ار-"صلىألاو،بىءمةدفة-بنونزظبرزء(3-وو

لى.اطالأ،ب،:ون-تلاهبور0ولنثرو"فر-5-تلنأ)

.ز،وسبق"صااسدرا)2(
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بية،آلهرايفةاكيةروااةذ.بلدجهلته(التىلأباب.ان5رقي-كث"

.لأترىاباتواار؟واعأءن15ةيرءلىوبةضهل!ا

ليفى،اةقااظلى،قء!هتبي،امراكا!ءةظمةأأنؤىتاةلا!):تولة

وهبت،ا-ءذبوا؟"اعا!يرأب!اتوء!؟،مهور511ه!موأةو.تثدت

ق5-ادت"ب!ا-تهدوا،ودا؟3ب05ق-توظ،الف!:اتسومءلي!اا

ضأخهـااوهتا!ا-اذه5ء،أإن،ءزقثر5اتزقوبئوالدأ.لدار%ال

قءو.وةط!اةيودءاغ!طمعيرثةةثورةإلى19:تاراالأممأشهدالمى

عينتحتءقا.ااءابرةقو!يةأهةالتقلإدىءدفن!اءنودمثه!15ر،د

.سهلثا1

ن!ان،لأابرسأإفباع!اا!-و-زإدركةالوههه"ةأزهدمب"نص

لاةواةفيو،الا!حاة:للاابنصبواأنن5دصورءوالمطضاة)ةوموا-تمان

ولا-ول-.!عةا،فأتق!قرةة.رربايخةمصهيةلوأباصميىءبهدو.كاذيبلأا

قو-وأرضىوىمطلين،--نضداأ!هت،وأىولاميءعولاةوةولالنا

ا؟و!ءنام،اطياةمحا-ن!ثروو.النةوسيزهقممايةا)مبودلوانأمنعيهما

"تقليدبةالأعمضامربحطآأ،هيتها)!هبلابنرداذاوإ؟الا-!لاموإلام

ورؤساؤ.وزءاؤ..برىوافه.افهباصمالديئر!الب!اا--ثد.اقأإ

.2لىءب،اءاواكساونا"لةاإسمالإظاءثون

و.خةدالمنافقينإلهدةمجداطياةانبدق!ق!ةروةنالقأنالهدلءنأ

اقاالمي!"االآلهةب!ذ.فكافرأن!ءاناةد......؟اطالمةاب،اةإ

.-.(\!(ء"لأاد-5ةتأيدد--55واافدذأ

يئأ5قص،ترصم5مةدء،ق40ةقاة،-اأةوىدليلمنء:اك"ل

صهاو-!و.4اروهوءهاير"ما!ءساةهناملىءبىا)مردبلأانأءلىلجورءى"لثها

.ز،حصبق"صاإ-درا)9(
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الدممهاكينعلىاثووةاالىاناساودهوة،يئالدورجاليئالداش21بافسبة

بئةقو.ونهاكبئلدالرجاوهلى،ك!يةادااطركة-دبلقةوىنع؟ايقف

ءنه.سلاوءفط،ءلى

اح.وأءقلىءثيرذ"ظ!ةلوهو،ذادعلىليلاكافيالدثهوردأةبماان

والإ-لاىاءرلىاامالماقإذاءتهـاعلىإ-ار!--ونامل5أشاا!؟انةالأدب

أنهالىحا-ةقو)-ت-ا!!رجمةق!ارةأوعن،ليفالمأيقطر-وا?ن-

بئ،الدإلىنياد"ةإرأاثةوف!ه.خهيرا-ارح--4امحاو؟ءناطدةثأظ-ل

هـذيئلأن.الهشلىاا)5.لءلىلىاليدا)ههل3ةيندارا!ةضإلءنولا

ا؟وا؟.لي"ذاقعالثىة.د،يراهماأنبحاولءندكلملوسانبئ!نصر

\.واكيناتاء:ناتءاءسالذى

وهما:ءاماثن.نةون!اورتمدومب،التابة5الدأنءلى

ة"تاو"طقيباثوباتفاءو،الهلمية)ممبنةبارهاظ-لأولاصلالمأ

ذلأ!وهرر.قربخالالى!ادىإطدىاتة-يرهاملىاطدلنقبللاا)ت

بما.ط5كدفا

نفوسقالشهوميةالدمابةقبمة،الذ!الأ"لو5-ا)ثاقاماهلوا

ولاقوءيةدبئفي،ليى،الطبقاتمنخالالمب!:ج5وبودقإته:لأ.ئاءثاأ

ولاضقاءولايؤسولاةمرولااخاساإينتةاضلووةولا:هوبيةولا

.اةمهادولااسنةلالولاطءة

،تلهأهـ!الأ.لاامطاءو،عاب!اوالنركبزبالهدةلوصفاأنولاثصد

ة-ررتالىالنا.يةإدولأف.،باوفهاءبردقلهوالهؤسالة-رمنظل

اخمهاالإسلا.يةلوالدان"5و.هـأاح!فتهس-وء"ببيةدلاة،!ماافىاءواأ

ا!.-وةتدةلح15امهاةءنلاالدىدثن!اءنبهدهاة-"-أءواء!ة-دت

بة.لأ!رووا



غ-6-لأ

بيةتبقيمتهاعنىحدثناءأ-المارعصيةمناقفىقود*خق

وأن،امه!،امناياأساسلادموىوسصصاتط،،الطدعوىأن!ت

اتىةبل-فىأ!لأعابو-ود-1251لأ+3صيةر111ضطيهالذىالأمل

حرافةمنأكثرليس.للأاهذا%ناكطبهق.ورتأوةد،صرابءوأهـا

.-اليهاطردقاس،الفوهماكالتإذاوخصوءا-



الفص!إالتإربن

أرر-"البراج!ا.

وديوىجيمسءندالمعرفة

يوىوفىجيمسعندالأءلاق

وديرىجيهسمندالدين

أطديثةإترب؟كحنطاق؟فالسفة!4ابالبرقيمة

الإطلأىالشرقفىبيةالرفىا)ديويةتة"براشافىأ



ضر.141لأهصرقالياصثين-ءن!جأوصةا-فة-قي،ا!اابراضضات

ءلىهاوطبةر،ير"ة،دفمةمهذ.ئلاو،يوىفى،15طاءأنأدبهتمهوعهاو

.ةاطت!و!طرا)ةشط!تاءنكثير

:قىاطةااؤ-صتمتبرو،سإيراد-اررءصصا،يذءلى:ه"،1ارتأ)بر3نا

"ق،س-5)3و،وبرلمزاافى،شبلمرل!رديناة،!ل!ءثم،المذءب

."دبوى-ون"ثمبر!عيأ

رهـةالنطأنإلااصربئ5:5اا،كا!!صو،،شيلر،أنمنوبارقم

)!يسلأسباب،ثيلر5يسنهرولمة،وءرةت،!هس،اصمإطتار!

منةدةانن!ماأاو!هو-،بجيهس،،ص!فىءملنا.ذاو.15ذكرءو!عهةا

-لأخلاقوايئواد6إ"آةيناقءذاويرلاحظ-باذهابلتةاقحق

ةليةعأالرا،جيهس"أطلقفقد.المذءب?لىلأولااطلاقق!ةلمةااو)ن

الا3إ-خمهلةاأحيامنيءاكل!نوان،..،الإأ-ا،دفصيلر،أطاقييأ

بلوراتىا،دبرى،بخ.الاترعنمنههاصةعبرداالآخراس!مهلهالذى

ةةءهططأىاةااضباباددةو،.نلاميذوهو.طنجيةياق9سعوبو/،ةالنطر

.دقيةارراتح!دو!ددءانيةعااالبر

.!11،دةوى5و،جيمس،باصمالظربة(رتهطت+طذا

الفد!فيةانالنظممنكاايةورلياقيحاضر!ماكانث:،هـ-%سفأهـا

هصافىأب-كلور.دجمةفى--:هسو)بم-ةة(دالاهإرادةتاشأ9()

.؟869-نة:ةالهر.لكنبء-باأاصد

افارفاو!-091-9"،سبذانز-و!-حبسو)به!؟ناراو

.بكهس

له05ءررشجمة-وبن"أةنر-خيمةإشد:وى-ونوس4قاوأظر

.،699نة+ا!سث"االانهد-،هعىلرةان
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وأ؟-ار3اثالنى!!ا"!!!هـ،!ءالذرادطربةكرذ.اله.ليةفياا؟ةاوءن

هو-125اوكانأيا-اة-ءرةامدرلأن:و!!ن.بمدبهنهرتدفىاا)كا

"لى1اما!لعن15ابراصاةطه"ااةةاثجاتلاوابهاانؤدىاكهاالةطفيفياااتا

رآتأوذهقهثىملىةطباقهااهو!طرةالةفىالصدقفلهش.كرةالة!،

و-يةالف!طرة،نتإذا:أترىبمبارةأو،"كرةالةو-ودقبلءوءود

ااففعاةدو.ار-:!رترالتىكلاةايةاةان.عابةالنآجةأووالممل

هـ11.نبةاررائلاولملىوطبق!االةاءدةبنلأى

يحبئ!لإلىفطماكو،ىنهاأثهف.،ننصهاعلىنبرءناهقيدة1،

غيرقؤررتالتىنهمباراءن5+ارةوهذ..خار-ا4فيارءاءاةءتةد

بوحدةالقوللاند!دالذوائع؟ءربةأنوبدولقد.!تبهءنموفع

ليربط،جوهر،لانجتراشطحةمنءناكليماسدهأعلىتدلوأخ!اارحود

كالأئمياهضابرصضياءللااظاهرةابطالرواأنإذ.ببهشمضهاالأشيأه

لنوع-رريدامم،منوانتهتالذرائعدطربةفىوكفءاضر.افسها

منومافهاابنحاوبة"و؟وجو،الضعورهل5و،التفكيرءن6دبم

واحد!لفابالفصولكا!اقهذ.عتنمء.لجهال!نىءوروا،و،،طبة.

.أ،المتطرفاتحرببماالمذهبقمظلات،منوانتحت

النا،قاهالماقبدةبفدمفيةلمدرتمر!لزا،-5س،أ-جوبذا

وم!رصنه،،رممهدة،مرب!/أ.قضارأأفوكلمنوكان.الاامحبؤبةالفة9

.(()،ضير،ابحلتراوق

وت-وسا-م!نكلقابا-نبنافكض!لحنلتفقد،دبوى،ماوأ

كتبزحمتو61هـممريئا!الات.قكنيرقؤتوأ،بيةلزيابنملقة،

بكقراطب،الد،مثلىالحربلةا!ةإلىزجمءنهاوكنير،!يرةلضاتالى

؟.-9-سائه-بعود.دثش--:ءس-ويبمدالأفظادةلمر؟()

11،دكل،ف!حر-2،
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،،فةافكاقلتبدبدا،و،ثالبرهـ،ر؟!إ:طق1،و،ينلهةا!ءثلبصا،و

حمعاذىا.ؤافافءقغهثاراتهوو"بيةلاشدتوى!ونموسةا،و

الىشص5مة"ةتولا)تى"يئو.نرا)ف،وهوي!ءيذهءدأءادته

:،دةوى،اتءؤوهنةاالعرةإةا

ضرلأارق.ثاق!دهوناإونإراخيب!اذى3ا-"لة"دبروىون/!،)-2

ومةثو.ءخازعبلايئالهثراترنأق6ط-فةواإء"أترامما!ة"ألى5ومهإاري!ا

"ذامنامالىاالض!فلىست!ورثا)!اتربوبةااةطوراتأكلأنقي!فى

-.جماقابراا)دةوىاهالاتيفىاتاناورصت-كؤنالؤن

15بووأاةاءوساذا5مايمارة!ماوىاكأااةقاثجا-صأ.نحم!نبثاور،ا

!وىؤاعملاخءا"قتأوء-كلةبلما15وطتردبرةة441ررأشائاريخقى

الاوةد5بهدءنوأددوىلمغأ،ءيافئتمقلسااقإوتحا!لىاجمةر"ذ3ىا؟أثصتر

ةمعفىواوالاةفادبيةوا)شاطياةفىأ*لأصا"-ية،زءوئ)،ءبمفاةيم!ذا.

".(1)(والإدارةلوالصأصبا-ةوا

يئلذو"منأأ،يئالمباثرة،ميذ.نب!أصيقلينارامهطم!البميزولإ.)

دفىتثرةةة؟تم!ذا*بيأودحدتظريإزتواتيلية.ميذ؟نلامستذ؟و؟ا

"تا!هننوا)*ةيرهرة"ثصيث-؟ءهصق-ةب!اوبليمةا!غ!اهامبلبم

ه.وبر-!ال!طفيءقزمتتةيخه.،لزا.ولأطهةانجةبى)دا.بهبه!ا)4،!م..ؤدوة.قطقش

!و.("*9"!:9:(3أنجهاير-ز!شكتبه3اة!ل-أخبةقؤلأشتجهب

قةقبيربارةة".د:وى"لى15يرصورأصهاء-أخمبىأققيةوالبرا،ا

)-س43..كاا--!.ا*ابر!لأ؟اط"!-1(،00!:برإتجوا"اك!إق-،"فئأيه

.9فر-ا.لمدزجمممقدهـ،ءن-!ى..د!بون1(موش9("أ

اؤادأ-ور.دفبموفى-ة:دتوىجون-ليقينعنالبض)2(

.0691تببةأصر،عنبءإ-بدار،عي"هوإفى
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إبراجما.ية،،الىناأظرإذاآخر.إلىأو!منقبرابمااد!طثابهذا)

ا-ةءاراثأنهاعلىالنضائج!ة%دمأن4إوأءى،ءإ؟!أوبلا12.ووظرة

ق.ا)ةتاثج"ذ.لز!زخاونأط:صعلى.اةفهايااقصهدعلى!دلا!ءنهابدلا

حلإلى.ش،ىوصهائل!-يثومن15اجراؤممن؟ءملياتصحيث

-.()9(تاءلاجراا-إد-بدءتاةدائاةصهطاا4المثكا

:ل-وثةو

،اياشاق،"لةظه.أن-اببمازملصلى5-أؤعدإق)-؟

إلى-ا)مأم!"الاءبباراتوككتفءيركلار-اخقاءدةألا:يهئ/لا

س،+-/باة-رانحدوالاءضا!.ءلى2افىاتالامهىةتائح"

ا،-.---صاء،(--95

"دئنميتهفئ-روفيبئعخا،سبير،وفقماثلءا.؟تيةاءهالبرا-3

كأج!ثؤضغقسافىء!يد.3-لهلتثلة،ذتأوةد"العقلإلاهمدييةاالمادةا،

.طبز.،لمة/.!اءلأ+-2ا--..،(113وملاي!فيهرةفي"ببرىا(ن

ا!رإب!!ماى؟،ملىآذهي!أتهيرفيفى/ا7إ؟ثصإأ؟!ىد،ءلىاو-ئتءد

نجا!ليةبر"،لط،فاحيبمادمنايهر؟.ذكا!صيالواب-ورةاكأكرةآ،هذه.لالكاأاجمتبإز%

أتنن!لآا1بمبما3وت!وب!إلم.ة.بهما!ماإ!البريى.اير!هالنىكرإفياانإناخرى

بذاوتبهدكلأثغلايدأسآءا،1نذ-اأ!قى.سةةد.يةسالمهمماتا؟اق

المخضئنات"ؤ.لارتبد.طيبلإفيزةتبماأ؟،يافما"؟تاتجما3ءيين-نجمجاله،ءاأليلمسا"6

".!"حفى+*!سحمص

!!لاأ:.++...طرفياحملاتتافثلماحو

الم/ء؟4،إ"خطجث!،!*ا*م!ا191(لم،ا*3!.نر.س.،ء.!ا/./كا.،لم!-

النظز!ة،لمافيضطلىكتتجكوناهلتم!قأبإال!لإيرئة)-ينأأ1"*شنى؟،فبؤ؟مذ:"..

أول+د"ا.!اا+*.-،؟!لاإ-(!ا-!4..-ب!+ادا-!،،1%،.ص".

.-ود-"جماعدعثب-نرة9!ني--لآفىيو!اد-ون-لبمثيةئاز1،5!اقء-)9(

"،+؟--!*،ء-بزلمر(ب؟ابرراس!اتء!ضبة..،صر/المارف"،ءدإرس

ء.!-ءكااأ:1(0،*-04ص--مة"شد+هوىنبرقةءوس)2(
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نا-يةومن،دا-،.قءذاتجلي،فلناءقبهارئبطتوالذىلأروس

ملهقمامهنةوءذا.،%يمس،لآراءمثدادا،وىد،آراءةإنخرىأ

كلق،دةوى"برأىنبعهثم،جيمس،برأىلبدأ.اكاليةاتالصف!

عمةهرتاا.ا)!كارلأةاءنف!رة

ودثو!ىعتدجيمساإمرفة

بم!وانمحاةسةسياقق4الممرةدطريةءن،ءيمىوليم،صهدث

برليل،،؟امهشالفلهةيةاتالجبدادىق)قاهاأ،الاكأفادأوادة،

-قيقةهناكبأناة-لبمافديتأنالمطدبءقلهأ:فيرىمري!بأ،براونو

هنامنو.بهاثدوأفىا)بهافصلىأنلى5نقدرءةولناوبأن،-دفاأو

ا!طقوجودقالاءنقادولكنبذال!لابنغدالذىالالاكموقفنرفنى

الذىالمطاقالمذهبطريق.طربقينالىتحهالمقولقدركهأنام!فىوق

ممرتنناإم!فى"ذاوفوق.والصدقاطقيقة)د!اك)ء؟اناقلهأيرى

نأيرىالذىابت!صرةبالمذهبوطريق.اطقيقةأوالصدقلملىوسلناالنا

هواغا.ايهاولذىءنحشطيعا،صول.نعرتإند،المعرةفيفرقاهناك

%ر،بأفي:فنا.بتضحومن.اليهاوصلنادناأممرفةدوناطقيقةمعرفة

،دتلاأهربين"،8بر!ملايو!دادعبرببىالمذهببابوأرالمذءبالمبق

.الصحيجة؟"ولس

منعونأفىطينانحنمداكلاؤأنمنبالرفمفهأ،،بيصويرى

لحئبرأنةلاسنةءونمندءاملينا!بألهإلا.المطلقالمذهبلىرب

الإمكلذ.بقدرءغاضاط4.أ!بأنطبيمنناقضمفط!اطقيتهضه

بنطربةبتعلقفيماس!يتلذ!ار):،بيص،يقولالمةطاقهذاوءن

-س-5داب!الاعهةادادةير.نافىلثلفر-اديئوأثظهـدقلأ؟(

يةدر!!لفإصباءفىار-01،لأ8ص-41حبعو،.دشجمة

.9،9؟-إ
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ن%علمنا!بنه.أوسيى،ء4ةنطريةوآمنت،الت!ريىلاذهبلأ!رفة

!أفكارنالأنالتجاربت.5-ولتةءير.!فى%و.?!را12فىأصير

ص؟05ناد؟قو،لاد"ب!ذاالاليم))و2تضدرجوةةطورلاا،فاوآر

بطالالإيفللا-ق-.تكايةأطرأى-ا):ظرياتءن:لماى،ةطرأنعلى

)6"دفةفيإ،تارنأهةةفىأإقوعظيم،طأء!ةفىأماءلى2فذلا،ا)ثدوأ

إلااشكاتربر"لاالذىاليتينءقهضاكةإ؟س.الىأىهذاققيناءص

م!ان!ررأنثانضا)مثصدةةا-؟تةدرلم))شقةاطلب:لم!2وكلوا-دة!قيفة

منهاتبدأا!اا؟رداءالتةط،صوبلم!2اشهوراظاهرةوجود:و!لاأ

القكفاتوليت.-ولاالإأ-انإسفقي"بموفهوعاءشاتوكل،المرنة

.؟(()وع-إواءذ!ةتتةءن-ير"ةه!:لاتوءالاا!2ذبهددةالتمد

لمالمقاليقينأوالصدقو-ودنام!عدم"ينأن،جيس"يحياولو

تاريخإرهنالىلوتوهيةالأد؟ملىاءنماد!إلىبه"ئينالظخطأبرجعو

:فيقولا3ءليظدلاها!،ءدملى5-دطر.ق-الللسةة

قليلفىءتلفلاءوضوصية8أداطقائقءنالصا!قأنودمواك)

رراهليغاف!نارافعفىوكا!امتبرنهاطدفةاذاقو!منولاكثير

اقىابراهيناأنقلمرءهةيىورةولكن.ةلاوإلا!وتوهيةقكون

تف!افأترىتيةذاعبدةإلاالواقعقله-تءوتوكأأوح.قيت!لها

الف!بةالةطممنكثيركانواتد.ةيةذاعغائدمنعند.مابروعةإلى

(3()لممالمقاينليةوباالموتوهيةلأدلهباإممه!11؟ته-،المتتاةفه،

لما0الأةرادبههضإةا.!أحةااء.برتاشالأشياءامنا%دلناو)

اإطاقا،رزهبابةأر!!نءنو)؟س،ن!م4آترببضءطلمةا!طأيمتبر

679!سبق!االمصدر)9(

91-89سبق"-ارررالمه)2(
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شاولهأقلصدقوركان،"مانةالةوةوأفى،صهؤةالمهـكةنبطنمن

ا!احقا؟لتهرتيرالممامناططأهابءوزمالا!دلاقد،مبائرة

إةظر،لةلمداياة41علىلى5511اطصقاأنالمرءبتذعرخيرآوأ.اد؟ذبمن

نةدبر.فإنوتمير.نةسهالبا!ثضمورءوانماالموضوسالتينمن

(ا!(ةبلذىءنلململالتظردةلنلا

ورا.كا.نالمطلقإذءباأربابظأأن:برى،جيسى،أنومع

اةولافىا:هثلااططأذادءقفأص!أ،اأو!وصة8الأدعلىاء!ماد!

وكأاد.وءقيإوتاالأ!،يرفضلاأتهإلااطاقا!ناليةأويالصدق

وجهةيبين.داتظرأتحون!اةت!طرحا)كأالأة-؟رأواالمروض

بالأدةالقائلينوإيننللىةكلر.و-أ-4يمناأفرقوببينذ!فىظره

:فيقولأوضوميةا

؟فةدوأ511-ثنترك(لا،صة!رةب!ننضاألي،!ظأنيجبققو)

الأدله.نمأربةؤ!ةاقدلأدااطةيقةوالىا!!دقإلىارصرلقالأمل

ب-ارأةازأرهرصصةلاة!نناأإنضدو،إو-ودهمان."ؤلاؤزو.الموءوءية

اةطة-و.إلب!ماقىوار15.غاةربافىئ!آدا؟تدرج؟في!اا)لتثكيروق

فيم.أ-دكهالذىأطرتقافىهـ!الىر-يينارحال/وإينإينناالمفارقة

اضاداتوافياا"ا؟ة"ةبرأ-قوأهـا.اة!رواوالأ-ولالمبا،ىءدمتبرون

4اه"1ةؤفىىالذ!ى01و،(14تخ؟""وا،وتوعفىو)فصلافىعومالة

ت.اة-رااإذ،بر-لالفر!.ةاقض.،ا.فيثأ.خىةلاءة،و5نثأم!لا

وعة.ضيرة-أوثروء54افرو!رف!ليتوقد،فيولاظثلق

ا!اد!ةوبافاؤاارخةةأوا):،وةبما.و-ىذروضهاثف!ترض-دفة

"9-18سقيلساامدرا)9(

إح!ممه-!فوءن!اايهإتؤدىا!ىوء("ء:ابفىوردتهك!ا.

هطأوا!ىالأداتبئ
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مماتورةوفخرهاقماتررا)ف*ربةالتياراتمجهوء،لتكا)ذاوا-*ن

5(19(-قانماإتولهثهتيهءاو5ذا2ةءا

لأراءبالأ-بة5ر!ناهعا.تجاطبهفىأ-تخاصأنالآنوأ-:طيع

:ةالمهرةق"سص-،

امقلااء؟نوءق!ةية،و-ودقثلث-5يقيناءةاكأنبرى-ا

يرىإ"خما.اطبت،إلىوصلأ،أيهرفلاالهةل!أنإلاإليهار!لأن

ذارر.)ء؟نالمطإةةاطقيتةإو-ودإونإ1511

اطلة":اباطقية،ا-ولأنعلإناقيتماغرا"راةأنليصرفو-3

ءقاوءته.ن!ب،الإأ-ا.النةسفىفه+فاادذءة:راءة،

ب!هق،أالإدسااءرةةاإلىنظرةفىتجربرتتىدهأ:ليملنءناوءن-3

مح!وتطورلاناأة؟رلأناكح!ربءذ.قص!رو..بةانجارفىأصيرأن
بقة.أطراب!ذ.الاأ-كهالا

أ؟-تانطرياتاهـقية؟كلرأىأن:التولو-وبإلىءذاؤ،ىة-4

واصررة-تيقةإل!تمنىءو15اطةا"قءنيرجدولاالإتينسدلعلىحق!

ا&رفةءظ!؟-دأا!االجرداهانةطةا:"ى.ا)مثصوراهرةفاو!ودوكل

.)12صوساتااو،ءةدف

الىواصدقاءوليالىلواقهـللأاةتدةلانهأ،س-55،يرهإقوهـ-

المذهبأصابءنيف!ةافا-ءنهوو!ودهماكا-.قؤمنلأنهاط!غيةة

والأ-وللأيادىءور!برونولاو!وميةالأدلةءلىر--ثدوننهـمأقإطلقا

.ياتلنهاوائجلنثاابرةفيهو5ءاوأ.وألة-عر

و-ىمنآ!روةاة-رإياترضث؟وتد.ال!رتيةاة!يةابمفثأب!تمةلمر

99س!ا"ا-درا()9
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اكياراتمناصرة.راراتو5تد.5ا،قءبارو/.ا!!هادة،وأاثورة

.)12بثريمالة

يماةإة!ة؟-ده-شوهوة""رق"س--55ظروج!زن!ءرما

الذى"ديوى،أ!م!رو-2"إيانبدءقولافي"بمااد!براطة:فىلأبا-ةلجا

.ةإءاءسالأءرفةةروعشتىقثيرأاةاءقلما4*ن

4لامرةق؟طرهةو-2في"ليهلمور"ا:!ثايةج!طرإةطقا،بهنثسكتا

إةولا:ا)-!ابهذاق4ظربضوياخص

خاصه4!ا"كل!اداءتفهاإلىتذهب93!ابا)ءذاقأطرأاة)وو-3

حونوةلمنإذنممين!ثلةجماأ1)شالنزي!،ء12فوا4إمرةاءالات.ن

تانجة11تصهفن!اأو!د!ىؤص-ممال!؟تهإلا-كلءا!!مفةز.هرةل!نارقصو

مجردةاكامة5بارتباهللعرفةأنأى:المحتلفةالبحث!لي!اثمن؟ترتا،ى

يةباد!طفاتسف!طااءينيةالةرداب!ثا!اتءلىيعالقاءمإلاصان

النىلأب!ثوءلمياتالمرفة!،امهلها"ذ.ءنالةطرتفهصةااناأولو

بماءلا".أنثاهق4إ--طيمبر.ثفارظاحكاه.!--حأ،فتبت!اأ

اماما!نىءدد،اذام!أ،جزانا،ةمه-،توىأوءصمونمنثاء

،كانينهءيافىثشفى،ابرثانه5دتخنىاتىاانابماسساأعلى!معرؤ،

نهلأ.4نةالصحثكلمنىإلى،لفبةهامرأ8اطاءذ.قالهامفالمهيذا

يدورةيه.الذىالمجالشعءنث!152،ء-ئ!ثه،محد،الهصثأنلى5لنارر

ب!ثطررق5نكلمين-زلىموقفإلى،إلز--،قرار،إلىوصهوافاأنا!

ثكآداصتظلادتةرةاخذ-،ان!أنلى5تهذاقبمتهاليماس،ينءهجزق

ليسوادير!طردمهـرأ"وء-خةرةتاء-تاداأ-انالإيوخدةرارهاءلى

له-ثاتهرضصن-ه،د!دآا-ة-رار.كلنةهـبلغوا-داءتةادل!2هنا

--كتزاوتائيااقيههت!ااإذ-ا،ة!الهث12!اوهذ.،يدد!

15ةثامياراصولونةدا)5اب!ثاوق.الهام؟هتاءا4رة511ددت!ا)قاص
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لاصصةةرارا2لأذ!مهءوندنأ"وة،ترءهد.)5فيهاىأ-ا?خةرد.54

-ءهناهر-؟ونأنلاا)ب!ثفىلدةء"ط!اوةء!دراص!ون،لأناتءداد.

.9((ةيد-!برثقهراشه"ل!ترضلاثمحك!-ثا-5يرةدةأ

حالات.قخا!"حالهكلةأنإ-لم.لهأ:دمطماذا5"دبرى"وةول

11تمرورأندهذاءلىيرءبو-ينءهب!ثافت!2أايتىا)م!هجةا!واءأإ"رفةا

ف4باشااط!ا:صبه.يمفى!.!!هراءونثأنة،بةفءاءزمهة،ة4"هءرة

ةلآاهوا.يةاد*ةاإبكاثلأانلاىفتتمهءةدكلالآا!-يةاثبحالأالهافي

علىة-بىل.نهاذا.-ثاءهكأإلىا"-.لآياءاكلآا.ننتأؤةلمؤآا"أاف511ب!ذا

ص!له،40ءيىالب!ثايق

ا)صبى.كلطردءسنةرةهنقاداث1الى-انالإةإلوخبر-!طونهذاوهلى

لابةاجبثمص:ةراةدحدواشقادادلايو!نهبأ:اةولاالى!هلو

!ديد.ب!ثالى1

-!لحنأ:"ولأ-تةوةئج"تتاالمرع+يارابرثاقيطلبهءاوكل

.د%دثلب!ثتطوة--!لهونلأن

(اماءةالأة؟را.ق.ونفه.انولا3.،،دبرىهـعلرقإمر!ةاكل2تلأ

"طرى،وقالذ.بمنران،ثالب!بةدطر-للت!لق،!تابفىمن!ادثبة-

الهامة؟روالأةتارةلأف!را:بهتوان،ا.-يناعنالب!ث،كهابهوفى

.أخرىرةنا

نامخ!ررلأخ!ا"تهذاأءلماقيةرضرووا)ةروشة11041الأة،رأن:ةيرى

آفاه،-تلمةو-دصو.وو5ة؟ئ!،داناظرفىهـسالنى-المادةقيودمن

صدبدة-قائقمنءثف!اكأااءحثاماياتتو-،و،اةطراءن-ديدة

.ة:ا4اديطالمادبةزالبثضضطمنأاغ!رروبدة%دإتااء؟و

56ص-د+وكل-ون-لب!ثظريةاة!اقا)1(
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الأة-؟و.!؟:لإءدا،،مناطيال-ين!طفنفهطربوللعرفة

اقهواالآدلأ-تهدء،فروضناوة-؟ر(!أأن:هذا:بتوما،والةروض

ت-ت!اوهءاتأاروأف!رو!م.رءاةأأولق.تكااليهـماملماقعد12يرمفد

.،؟ل)"!؟ز-ربر!ة

ةلخأفة-؟4لمى411511-ثقضرورث"روف!اةوا-؟رلأةاأتوإذاكا

أ،اة-رااااا-!اوماعا.يمة،وضاترواكارلأةا"ذ.

بقوله:،دتوى"ن!هاءبب!ثنلااا-ؤاانءذ

ب!أاءأخدى،د"ة؟إ)125سةةةأفاشاالضرر!4ذكرإلى"ناو!بق)

اقي:اخاأا)-!ثطعاواتإءتهء-الىالةأرىء

نه5با!مأاطمهاا)ب!ثا!را+اتو4دثا)5الدراص!زمو!وعيق-؟

عنأ."ثن!اأأءش،.ءاثرةوطرائق"شكللأتمن4ب!طالفطرىالذوق
.مت!،أواخبهاةيناونبر!3اكأالمية511إواةفا

اةطرىاالذوق.شكلتفىؤ.بزوءن!!،؟وفهوء4الهلمأنعلي-3

برونرروئو-يعت!تة-.نعبيرة4درصالىتؤدىوء-علىوطرائة"

إين-%وءهارءا!لمتاةاهأو،ل5وعواةاتء!هوكلنإتطرىا"ذوقما

تة.ر015و!هلا.ها!"إةاءااإذ-اتطرىاوقلذاهوتوعولم)5امو!وع

:ظرء،قاعاشا131-ووردثاشاكلتالمفليولدأننهشصأؤن-حا-ين

-يمنءلى،ةا-ة"اقدارةفى!ا،ةآاثوماصىاه.ومما،إثتافيزةااوفى"المهرة

اذوقاوعب!و!ءة!لاكوفه15!"من511-لم"و!وعإلىناظراذاتاا

-إلمةتلىا-اوعؤو!،كلتاثا.لماءاتزاي!وظثة؟ء!ولا!ااان!طرىا

1()3(ذا."فىا-؟.لاقاخ!ااإ!هوا؟سو،ءدتاتصهدلهقو-طى

338ص،فىد:و!ون"ينلههءن!م!ثنعارأ()"

؟،8-1،،ص-أ:-ث9تفار؟-قان(3)
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بالتبرقيوسلها،؟رالأفنمأةق،ديوى،وأىلزلهفيهذامن

أصماصسليمهلى-ةاتحرآصيرا-منمابدلا؟رالأةأنقوقيهئلالطب"

هذاطقة5لىاة-ربةوا.-دةتةأف؟را)تاجقذ،2بحدإ،النجرلؤثرثم

اوروقاأوالأة-؟رثباتءررىءاو)-كن.رالأف!.نيئ!ارةينوسطى

ةةوله:ذ!ملىيجيبأبهاؤويرتأبةاتجراقؤيؤاذىااةطرىا

تهو.ةنهيخا.4نا4!هوث-5مناةطرىاا)رزوقعلى؟تلاباقغيرطرأ)

ءاتدثصدأنأةير،يمظملاطأوليرافطرىاالذوقنأسبقة؟لاءكاؤةد

فياتاؤ-&ل.4-دأالذىالتغيرذل!ى"وإقيكانةةلااتيراتءنلا!هرض

اتالإجراءة-قه،نها0مةوءنمةومااأ2ود-ويه3الىالهإ-"إةاهجوا

اثيابواكا)طهام36).ةالأوا..ف،ااط.اةإظروفإة"اةةاواةوادامهيى،ا

%-بم،لتحوبها-اأقدايامثاوأاءلأشهثاهت5!يى،)ضقاللاواوىلمأوا

ةوىأشأتكا،؟ط-ير12إ-بةلمءاحاتنشأتةدأنذ،2إلىوبضات

دتوللى5ؤقياذىالأؤوكان،الطارئةاطاحاتب"ىلتشبحجديدة

فىؤلأاذلاثتا4الئىالنثاط"و!وأ،ودنهإ.اأةطرىاذوقاقيمانالمم

الأؤمادلصما!تهفىكانؤالآذ!ان%قولالإأافي،الهلأ،تمحيم!

الإذانءلاذ،ث-5.قاظرىاالذوقءالمإلىاهلم1دحولءكؤ-بالذى

.،11(يةالمادابيتبا

لمحتاة،:اكقه".ق،ىبولد،راتءبا،ديوىءويى،،صها-بجمعو

:ا"ءاراتا.لماىوردو-أ؟رالأفإزاءإصهـرهة-لا-ات"ئل

قء!-:دواتأأتاكاإذإلاامه"-ا4صبةلأذ-؟رات-برلا-1

.صثعطةكلمادة

--يراأ-انالإممونو)قو-محاي!!ثتر-بوصا؟رلأفاالى-2

يةالبروحودقمن

161صةقلساا-درا)؟(
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الكللأائ!كافىةضرامةعاإصفةممير))!ةءدبلر-؟ةلأاءد--

تدةا؟رر.سارراةافىأى-لأة؟راا2لياءىءةاخمهااثلأ-دواةاتسوا)تجه

.الو-ودفىآ-تردثأ)لتىالأ"ورفى

-قاما.لمةةروضبة؟!اصأو،الاليى4ء"تب!رثلأة-؟راأن-4

ترى؟ةده"ااطؤجاةخاامح!دءلى13ثباإوءارريى"أوأءانبذوأ2اباد-5ففهة

.(1(لأة-،راب!ذ.الههل

طثكلمتاوءطهت،!،يرىد،ءذهبقئدة-ا)تجريربيةافتكااوإذ

.و-دقفلا،4الىهب!ذ.أثض!،تمافداطقيقةءقيثهصدةإن.اتءرأ،

.الإطلاقكلةتررة"فير!ةاهقظر.

:ىءكلكل8المدلاإ-تهلإثصاربرلالفظ+تكونأنتدولائقطةاوا

واداتلاتالمما.قالجنونوطلاتوالأءلامالأكاذيربءلى-!.يحدث

لم.511نبباإلىتقفتيةامماالبرأناعق:ارعلى.رياتكا!اوالنطواعلرافات

.والب!ثلاو-فموفهوعاتلأءداثا"ذ.يرءةبرصواله!

للهوىوفقآوآصص!:لممااطقيةةءب،ان!آبميدال!ارراكرةواوارمان

حةائقل!ثفثاطدالإؤصانأمامالوحيدقاطروا.والمق،ارفبة

."اماميةاثقةلطربا"يسمى!اءو؟لالو!ودا

ا-ضضإص،ا،دةوى،مباراثاقارىءامامأتحأاوتفاءذاوعلطورة

اطقيقة.إلىتهنفارإإزاها!شةمنكته،

بها.ءةدةولال!اوجودلائقحتا-يةاكجرث؟رةث-ئقتااط-لأ

ءلمىصة،8دلال!تسته.ل!دةةاى،دالإشارىدةظالقب-ة-3

لاتحاءحلامولاوابةكاذلأوا"ءلىولا!لا،،بمإلاعه،ثيهدث!ءكل

-اتلذبااثالا-د-؟ا"اياتظرو)اةفاتاطراولمحابلاتواإطهقاالجتون

.03-3،ص-!ةش5بوى6-ون4وس؟)"(
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ب2-ا2اإلىءوقةتت+%أنإ-،وراتأمةأتيةجماابراوا،ءلينا-كلصالتى

تماءا-!ثوالب"و-فمادةاثلأ-دا2.با"خلكليمتبراللملأن.ادلم

-ابهسواوالد.وة،رةلدوواياوالملاروالبهوضواطةرياتاةجوماصل

.ءإمصواءسوا

صبدانة+ن!ماأذ"ى،حقيقيانةنالاناتاكرةواازءانا-3

والمنى.فبةوالىالهوىوفقاآث!طيالاواطقية

..ثاطدنهانالمربةلفباتكللممية511ذءيخااشايه،اطراأن-4

.(وة!12(19ا،-ود!قازق!طثفأعليماالممولالو-يدةارصيثه

وحيدكأساساة-ربةبايؤمنتيرببئ،دبروى،أن:يئبينهكذا

الأف!روحق.اطريقاهذاهنآتيةعند.عيحةمعرمةةكل.لهءرفة

اما.تررةيمأروشهأوائدكلاب!ثاو.ضاهجالم!نطقو!ذلدالمامة

به.مذه-ا!ر"وأادهلوراطكفا.ةمهافرفيربقةبطرإءاومباضرةفةبطر

أ،دةوى،دطرقالأ-اص"ذاملفنتجالتىالنتائجوئاقةبةفادإ

فىم!يلقةقجأنيجبا،كلملى511الشاطثائجأن،دةوى،برى

وببينرا-حةلتائجمنكزأوليست.ايقينادرجةالىتصلل!الممر!ة

:بو4اليغين-عنا.صثاكتأ،من3الأولالةم!لفىهكأ،.

جمكنلابحيثلازمةسةوكلامملا"نلاطالمبنةوالمة)

افحل:قولأن.قمناصن!؟بحفاوى،اللابص5هواستب!عادها

سرت.،ا،عبلمغأنبم!ن!لا.نحاطرنك!يحةنحملولكن

"2(.ازهرح(اا،جحانمر!بةمنكئرأفيماوالاهتقادممادأمن!دبه

،بص8إطروجهة"قنحرةأءطبناصدةلكونهناوالى

-،399شبنهـااوردر)؟(

.03عى-د:وىجرن-"بةفىءنلبث،()
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لكر!ار-يدةالإنسانوبالهأنق:و.ةتضص11ءرة،فى،،بوى،و

أنثرةهالتى-."الما-؟رلأةاوروضا)ةءخماو."إ4اك!ر،"حأصتةامها

خدمآ-ة11!اةطة.،اا)-ادىءذ،ىوكينيةأصماالإافعرفة!طورقخ"،أ

وأا!ورقاءه.إروأن.،!قيرصماأاأ5،وىد،ةفى5لد!ثعةاءج

.كها"ائجا)هـذهوأن.يم4ئيرا"آئجاا-ةبارفىءنح!"يترر،ء"4اط

الى.!لولا.أزعزعاار--اندر-،ب!دولانناالثةةدر-ةكا؟ت

لأتلاقوايئالد.ن!،صهس،ءوةففاللأحوااءقلسهااليتينةدر!

ورةفى،لفهيةاإمول1بينإلي!مااةصهةباالجعلأ-دء-؟نلاا!ذيئ

أأ!رىنا-:"ق4ءادىءيرنهةأا)تولوإيننا!5"ق4اطإدةةااطة:ة"

.الا-فىاهذالى5بةا-ا4لياكاوا)مهفرات

"دتوى"و،س-55"ب!تدصلمرقالأ

واباةلأخلاقافا-ةة،انإ،نومحاةسةفىلأ-لاقاجيمسنفاول

لا!:ةةود15بدأ1989محامأثستو،يل؟،؟ا!ىقهاا)ةأ8"اعل!قي

ت!ويئإ-:-لهلاءننهأءو-!ينا،وفهوحءذان4ؤ!ا-ىراالهرفى)

،اا)فهاقياك!اربوجودة.لول،نظرةذواءدوو!ح،أحلاةقينظصةة

؟،لأتلاقيةاافإة،افد،لقيأةأفىءتاصاتأهمواحدصأنوببين

....أقياأ!أل!ا!!ر،!مةإلمحاثلا:"اط-اةةتاءقهج!ي!ا.ا.

،،اق-ق.مظلمقخاد5ءشن"أنيمبماقلاادهأ3"يين:أ!رىوبه:ارة..

!دقاي!ط"ءفيا/اساهلى01فىهطلمقس-ق"خاكليىانهأ!،.اءإة.4م!لأح!

،:/!.ط،("ه(.وممهسقا.4تالهأو-ةحهىا!رنساقاتوعاذ"ةينؤض

مملأأنفىاطبه""اوبينالأضلاق1يينءذا،إ-وى،،-جيسوةول1-،

هدواةأوأءلاةقيفلفةبئتهوب!؟نةل!.ورةأساالإلاخجرية!اضحمنهط

957صس-به!موارالاهةةةاروإر()1
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الةلمسةةبهفدىاو5ن!انالإوأن،ببىفيرةيرهـقطرهنتلاق4للالآأطر

نأ؟-ءقلا":او.ق.ايةالإنسات15!!هااعلاقيةواط-اة،الأخلاقي

ماثم!دهروقأساال!اةوعاثةةرف!ءثىءطلقةتلاة.4أ-كامأ"ةاكتءون

.كلمو!صن."تء

وضعإ.؟أية.ررىوءق،،جهءس"ءةررالأ-،قطبمةءنءذا

دواهاةاور3ظلىدىتولذىاا!ارءقاءنماذا)-!نو.لاةهةصأنواهد

:،سجب"لةو؟ةقيذاال!،-،ءاتاظإتله،اط؟ةةاءو،بةلأظا1

ية،ا!اهبالموم511ل.ثرةة15511بالنا-هـةفيءاقةيمالأتلإقالم5)ن)

يختحأنلاةدةل،ذهةيةه،بادىءءنصةعهءاط"ا?شي!*نلا4اأق

.لآترآن.ق!"قىامنفيرلأنء-ةهدآيمونوأن،ءنالز

وأن!قالذا?ةالآراهأنو5،ط:مما،1فىكاي!هالبدقافرضوا

-ةآالحمافة.ق؟"وأ،اماماارأىته-ةور.15و5اطقىإ+ثاراونا*بر8ا/1

امرماقأولأتلاقأفىاتحدإداو--د.يحاولأنءةالكثيربالأ-ءة

الأةرادبهضة:"ةوءررأن.قآإ،أ!يايف!لاار،قواممن."أيعا..ه.ز

افىذ.دةولأفها"م!لآراث!موقد.يمون،بررالتصفينق41"ذا،ميئ"أد

،أطه.هة"1ةلينتوا3"،مناثديمام!نثف!هون.ةتد.ا.لمحهودزالا.؟ءض

ق؟،رر-اةايةاعلأ7.د5ا!واأآ)ةغ؟تانوتؤ!دتدو،خئها005ضيرآ"اترى)"

ثير.أن!ث-!طو.ننتا!كاابلملا.قوكالا.خاليةأ"-!ةر8ءا،ماناءية

2!أ؟(أيمةالتد.!مؤأهد

قيالييهلموم51ا.:للأ!تلاقالم5نأيري،س%ب،اذأ/:"ذاوءمنى

هلآواانأ:-اسألي5+.بئ،اهرلى5خرلآآنبن2؟لقأءن5تضبيرثمد.

إةةيرلةع!نهوأ.اهامىاألىاةد.ثتما"وق14اوناقاانوأ.،ءقأهةفذا

.ادلاءفراحدأئيرةخأمالهاىالرأبرثبةوق!.مدااىألىاير"ةكما

.909صتجهلاإ-درا)؟(
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تطورةو"ت!رقيةلالاهتامدااةووالا.!،مانأس!يهيرىكذا

.الارضلى5.نالإأساند"ش!!أنإلىءافاتولاارمنمع

الا!خلاقيةاةواهرروامالمر+ح!!!يضنوءودنايقول5ماذاودكن

لاول!الهاخيرالإلهوجودةاةولانأصهاسأءلىأوالاسهقرارالدوام

أملى.ثلالىوارحاه!ابعضملىبمضهااةلاتةضيلصاطةك،الإلابأن

.برا!ة،مضهون

:بتولالميد-ممةهذ.!سى-يثناول

اعللوالعالمأن-اضائيةااريجتى"!و."ى-أت!آلىيبدو1،)

كاملاةو!أنجمنلا،اعللرالة!يدوتهنهيبحثالذىالممطم،1!شةر

.شا.!!اءمطاب%تء-د-،أوةنوءدحبثإلا

للآحرالمثلأحدإفضاحقءكه،ةإنإقوةهذ.ءقوءدف!ذا

وبمونأئرآيلغأمطالبهوتكون،القيملاقديرالصحهح11!مجيكون

الآن.و-وداكانوا!ا.!ولاالتةقيق!كنةالموالمكثرأالمثالىطلمه

وهلم،.نهاد-ثافاااعللق!ةالنلسفةتدبالنملعلمقدبكوفىأنفلابد

اخا،بة:شلذاد.!اة،اليهلوص!وللحملأنمحبالدىافوفيأنها

أفى،وا-ورخلاقأكلامايجا*منثافاباكأقيقأبلومن،كلاسفة

ول!خا.الا،هـفيةاهلاديرالنصاوثسمنىوأن4الاوجو،فقزفى

!ررين.تأكناو،الاد-!المفكرذلدمعدماتصماتماممانحرتلا

تواطريامعال!ررالىانهابةقاتراضهبؤ،4وهكذا،وبؤمن

ظم51إم!ة؟نلمولى-تالناصدكلإلنصبةطمالأثرول!ن!وبة

!يجىلةةجوهرلة"تااة،نحاالأخلاقىالفيدوتفليى.الملسنةبا

./(11(الحادى

09،-؟.6صغنيق"صاالمىدر1()
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إلافىو!*افترافىبأن:!بمس:كلروجهةغلنيصيمكقهذاومن

اء،زمهءطةةئرنهولا3الأخلافيةوالقوامدالأح!آسثؤيبراضههن4

نصل،ي!نهتطيعلاالإلامنوبردلاد؟نأفرشهلاناأ:وكل))نفء،ءذ.

وملإ،.الأضلاقالنلام-ممرة،قءا"!ادعفدأنءبالتئ،معلو!اإلى

عنفف!لا.وءستترةدا!ةأ!لافيةوةوامدأح!ملىا!لأقي!*نفلا

)ةالاثسمحبمارر.ئةءصوقالفمرةهذ.لىالإلهءن،بيهس،-دثثأن

الالا.عوحودكديتألهبأباثهول

الأح!مأنفىوبتمثل!.الأت!لاقق-ثهسرأىثتضحكذا"

دطوقيعدالذىالعامارأىكفوطبهاوت!ةيرتضظور4برن!2رالأءلاإفية

فلاءوبد:-لأ!لاى4اواعدوالةللا!ء؟مبالنهبةا)-وابمحيار--هـس

-هذ.ءندةوىموةفؤ-ا.لأحوالا.قبحالءطإتةخلافيةأإء+؟م

أالأة-؟ر

حاصه،ثمصوةنثحريهنةالأحلاقية-الأص؟مكل):دةو!ثةول

كمطورأنفبوسمهالم5للا!!لاقثصكونأقفدرروإذا)1((!راحمة

سبي!ابةولأفى،الإة-افيلهتل!رتلمك!ااقيقةلأن،.و.ةمو

لوة،التطبقعنشوففو"يمةداةاالأتلافيةاطقائقةيهفنغيرمتحرك

تجو4!يذاعنويعبر.!نهاقمةطبقفمهإحب!ة!د4ة،ةثأء.إء!عل!ا

أفىططثدرإذاوتجتهوقي!ر"دايرطوفيأنالأتلملاقوثعق)

بمدوكمرزتمينلمكاثاا!قيتةلأنفقطليس-الإ،لاقل5هداهـ!وفى

اطقيقةفي؟نبلمتحركدهبيلاطياةلأنودءن،الإأصافياعةليد"لي

.()2(ارربيقمنوثموتجمةالهدت،ةيةالا

أقضالاأن،وى،-ديرى؟و+لجورالا"!لاقتنعأكيفودءن

---؟28صدهـدأ!:وى-ون.وستا9()

النإدىالف!ر-52كا.38.صبقلاالمصىدش)*(
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ابهعلمفيمةق.دركزواصكغاوالان!راتالاء.ةالقلاتهء!رةةلا؟الأ

؟وءؤ--اتاكلمضكلقلمتبدرة،وروقيءإليدوالهةفيواوالة،الإءنماءية

أمة.21رةهاتص!ق.ة؟اخمهاالتيراتوق

نية.الإنصاةالنعاملاتالمليئةالإ-ظعيةاطياةلاظلهق!دثكاءذأ

اف!طرةاهأ..تاكاةوماتمةعقدءندمات!ا-نهاءالنلمذ.5وتةقد

:،ديرى"تولقوات!

إينومداو،وكرورفدفقطأقالإجئماهيةاباة!صكونءةدما)

وا.مما،.والاءراتالامتئدملىلاخمصرالا!ضلافيةالةضاباةإفىالناس

ألنىلأورونةاخقاليدواينو"قواالإجأميةوالضطمالندابرلميرفيمةقينركؤ

لرغوبالتنيراتقوعذ!،-ومؤ-اتظم!ثكلقوؤ-"تقبدرت

فيها.

وأمهـبح،الهداصةهالاتمنبهابابحيطثفقدافطمف!ن:هذاوءللا

.،5المحر(هذأمثلىقدمي!قالإننحنوالا!خلاقةمهيص5بةفا+ائلء

اندهندامناءبةخلافيةأبيئةبربردمرهونلأظفيةاالحيل!-تصراروا

إلىسثندة4كاتإذاإلالاقشمراالىالادبةاطإةيثل.نماماونماونها

01ما+لآببئة

شجدأن*ق؟لا-الادبةالحباةأن3):،!بوى،بقولذ"ىوق

أفىبمكنلاالأضلاةبةالحباةةكذل!.ماد*ببنةوسندعوفى!دون

.(12(فبةظأابئةدستورروفىموفىنمشمر

وء؟متهالدضىبفىلنفاهالأ!لإقأبىك!فة3ن!صصطمعهناومن

"ميبةبيئةقبييدموفىيرالهالاضظصلاةفيدوالتلةرواوعظأنوكيف

.28عىنجهالاا!لصدر)9(

.153صنظووأ92صبق"صاارور)2(
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ق!نءذا..وعلىأضلافيةةيرنمرفاتبنصرفوفى؟قةجماالناسيحيب

حمتى.بعاذهاأبكلصافىةبال!قييطالنئ)بيض،،3لمأنيجبالأضلاقالعلم

ساؤ!نفيير.أوءخ!لابالإأ+انئماقما-واءافةلة،الهلمومءالاتتضمل

.الإدان-لموكقؤامؤذ!كهنجاءتبأرلمادرلةالهلرم

ن!وفىأننمدولافا!ا.دبوىند5الأءلاقأعيءنبركنو!ها

ظرثتجةق3أونهانعأق-واءفي!اصاطانطيالاىةوةلبسانسالبةتجرببية

تطووها.

بةاتياربةنحر-4سةئصاابمكنلاغ!وملى-انها):بتوك"ذاوق

.حساي!ة()1(ولاميتافبزبقبةولا،لاهونية!ل!!ت

اكلرةانهاة،وديوىبيمس،هندللا!يخلاقالبراءائيةدلرةكلولء

الأضلاقية)قىاعدؤكذل!هاتلجمااضلاقأ-أنءلىةنةقانةثما:مادبة

ت!يبيةبطريفن!الأ!،وحد.الإنسافى!لق.نصا.مما.تضبط!االى

الانسافى،طاقعبنهليامغاربةفوةلأىنعفأنهاقظضعةولي!ت.بحتة

متطبلأ!أ!يرتعماالجماعاتأخلاقف!نتضير-لهالانباتتطورة!!

.الإطلاقمللهابقينولاةتةفاليستفهى:ءنا-ءو.ق!وفبائها

.آالحالرأىموأفة،ئكونأنهوفي!اا)-دقومعيمار

ودبوىنجبمىعندالدبن

14"ين-اكتن.وتمهافاالأخلاقمنبةالبراعا.وةت3!

منبإلبأةمحلىقي.ثهالإبمانيجب!قألهلاهلالدبنفما4آ!ا

هن3نالبعأق-يجبالتيالهامةرفبا!هاأحدبزلالإنماكليةالةفىبراب

ب!ونن%يلابطبئالدمعهلانساالأعشا؟جبس،و.فادعتالااطربؤ

،.309صبنالحاا-درا)؟(
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بأقعكقدفىئمفى،ينسالية(لنفىعلالهءرلأ!صزا"بأ-:ء3!القائمين

الأد؟1تيهاممأحنىابادملىلةلىولاتمنقدأن-ا2لأضطامنيل.تماء

..الامتكادعةهلى

:ذ!ق،بيبس،يرلمقول

بنا.شدىاةكلسه،اميولنا.أنءتق،الهيادبربوبالقولليماسأ)

أنلا؟!نبأنهالقولليسأوأافةاطمنفا!ةققولاالاء!مادالى

قالموجودةا!ةوىاويينوفوالاالنضبةأةرافهةابينصتهنماكفكرن

\-+91(!؟-هليهدبرل!لاضا!ءبضمجهد،-افىالمالم

الدبنيةابناومطامهولناقثقأنءن"نهثا!أ!يحقهوالذىفن)

لابفحدثلأده.لنفصهة"هذسالسلطة!زهمأنكململم80ليس؟ومهدقها

ديس"بنأدراللاةولوأما..ةير.ضأنلاود!سمل4اباالمو-ودن5ل!

نمبيراإلافليس،فاطمة!-أهكاح!يةكلاكونأنفيرمقنمتةدأنء

أث!ضميةقورةبةظساقيا.ن5،ببر.أتق!قاميىء/اص،

()63.خاصاشعمنأ،)

الامتنماععنبوجوبالفولبأن.اعقالاتمهنتهجيمسجمعل-ذا

ءلصالحيا*بوجوب-ئلرناقاكاناه-و-بةولالأصزلا!ةطأالاءتةا،

.الم!مود!لثوىلا"ذاموقمهممبرراتلأن-أدوبينأولا

آطبةءولتنعولا،معقو!ير"ونلااظ-ةاتاسفا-فةوأى

الىكوجهلم،-وإذاابماليافدثداوروالنرةبمب!نردهـادلماذا)

أحدالاهثقا،ولأن.و(قدفهيانجلهاالتىفيناهخةاد؟الطبيحيةىالةظك

ا)فلعنى،ابناءاعناعرمنثابفاعنهسا.يبقأنلابدالت.شهةالغو!كلك

-3101"صمنقادالاادأاى(9)

.*\حا.ق"صاالمصدر(إ!
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فيرمنواصبهنهنهبرابال!الاتءنصفهكئنرءمهبحمللأله-وخاممة

ارفمملاخظربر"االمسائل"ذ..ثلىقا!اه!يةمواةلقةثدظرأناطبمىا

-.و-و!68(11،من

النةسءقلاقناعااتومحا.هويئ)فىآاء"إزنا5،بيصى،ملهةماكل

أ،ريين.واللاالطيفىاترافهاتودةمه-.الاءتقادقألاز-الية

الإنسافي.رفباتمناطانبب!-!ذاالفاسفةهنمام1بر!وبوا)قول

ادات8المتمخدبدقالتدكاخل4إةإ-؟يهقءدىأىألىودكن

فوامحدهاقعصورةتكونأنإطفةالفاسفةبذءخىلا،فهأ)يرى

-لكلدأنولإبد،اقلةوافىندفةاربينالضةريققواعدوتم!اقوفب.،

وا!ذلةت،الدة،منالتخاصنهنىاعلبية،نجاا)ضبقةالنفسالبهظ!أء؟دا

بنحلأنيمكنماصو،!مئوبينهاونحب،نمنتدكا-تثاءأفى!ؤبد

.2((إالاصلمقادهذاؤةداتنندضامىاالموضوماتلهفيأنهوءةا

فلصفتههلى!فرجلم"دبئةلاحه،قجيص"أن:نرى"نامق

لمتطلباتالنثاج.هـافقة"والصدقمميارفىبخ.دقه!الىالبى-ا-انية

بثقالقكللهوالديئالىا.أهمافكل.المطاتالهقائقورةفى،الان!مان

نا!ةألاالنفعىجوالبمن؟ابأنهكلالمةكلووبغكلالاهتقا،الإنسلاق

*ب!ؤافه.-اصاءئموةتتظذوا،بهآلاءنماآهنالإأصانءتعافي%وءن

4.عىالأبنتاءا،:إش!نق"ناإصنرإدين،4لىد)91

".صبنلساامدرا)2(

ب!منهاوبان،افز؟اأد،نعن،!ص"ل!رة:أفىهناومن.

بمكإإن،ص5-5فيمنق!5.أطا%سالع!رفىء.يااللاسقفهوو،أء:ةاو

كديلنلمافيي!رجمبا--يز!لى!دأ8المثزإديانإاطديثلدءسفى"نأس

يف=التو:،!؟عل!ا؟،إنفة:ببئاكنرأمبابوذاى-،اد!ا.!
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المشكلة.هذءب!زاء،بو!موقفهلىكلرة.طتىأفىلنابن

الديخهقبه.فين3ثمومن.المثابرطةهذ.قتماماعريبى،يرىيق

نعأتجريبماقبما!صفالديئ.ابرا-ماقامذهبهمعمةءلقاانساليا

اليقين.سبيلعلىعققوجودلاوليس.الإنسانإواسطةيقطورتجرببيا

99كسسنةأعيي!ق-درى41الإأسانيينلمافىمن"ذاعلىلأ9وليس

التعليقالىطبةقليسوهو.،المؤقمينمنفير.معدبوى،ووفعه

كاطه.أمو."ءمنهالاشنناجأوطيه

تلوف!.وليىبذانهموجودالكوفى-ا

ئها.محشرةءلياتلنيحةوهو،الابيمةمنجزءالاأ!ان-3

دلرةال!ياةالىالمضوبةالنلرةوأن،البدنوإالمعلمينلافناتصة-3

ص-.ع!ا،نة

أطسبةبأغاعظد1وا&:اداتيرش:وف!ا.ا،هبةو"شابو=و"،ديد

يخهظهـالكنبفى9عبلخواهرأ!اء.أ-*فو.ن(نالأةفبزلنىوهى

ل!واضعلسا11أنالحلم!انداظهر.!فدفىول!نثدد!نهضأجوءنما.لبوآ

ولبتوكمدبل،ت.،لنببرأنوان!،وأنئهمنبكفاهاولملفوانبن

.خرالأ،والنديرالاافيبةلةنا8لكرأن8ر.ؤواوون،إناو!دتادة

محطنعإداق""بب.فظام8"ءرأنإذا.!مو-بررةيررلنافظامبرأن

.وأمبادإمالمفىادطط،ن!أفي،ندللذلل!كل.ذأثةهـكونفى4ود3ولا

وموتبةفىك؟الموكة:،حمهص،بهيصكانلطلظ-فىلنقهوآما

وأة،!ر*بب!ةقديفىبنففانواعن!ا5حفالفنانجفىكنلفانط.إلمطاق

دو!ةلأ!ااوأن.وتب!هلا!هواوثدبهلالم!لةإد/إرةفىلالعنعر

..لنعد!ديرفيبرى؟غديد*ذانهسنكللهووإفا،أبءمضكاملأنه

لبم.اتواورشةالجزاثاكل!ذ!ةالهوبهأنا!لقنباعايكعزو!لذله

الواتبموعمن/ارإتهذه-أالص!اث"!الكلبةاوراتوكت

.،اداخلبةدلا!تبنهيض!نبطةص



--ثى.
النالهىءثعدربجنى!طورثعاجلآليستالدبنيةالإنع!آفىكانة-4

الاجأمبة.وارراثة،الطبيميةوالبميئةالإأ!مان0ينالةماهل.من

لية.الإنا"تيمعلالطبعةفائقم!أىف!االكونطبيمة+لقبل-5

و،فه.إلدبئفيهالناسبمتةدالدىكافىا،منولى!لقد6

لها.دلالاتالنىوالأهداتاوالت!اربالأ*فمالمنادبئبنربمب-7

.والمادىالمثدسفيافبيززالهناومن.الإنسانلطرق

.الاذانهدت!الإنعمانيةإحمخصيةالناما)!نحقيقأن-08

وا؟اودام!تم!يةا،لإحاصاثا!بنيةالإلةمالاتمنبمبر-9

الا-ظهية.ارإهيةمخت!أيىالجطهية

صجودبط!مترلناسفواةوهدبأية-إتعمالاتاذفىوجدلا-01

.!.).(.لطبيمةظوق

دهة.+اهة!!ولادبوىوءوفى.ئا.ول4،ولكاالبيانهذامض!أوةد

.(؟)وفبرم38اا!ي!و

اله..قصفيهخ!ررثدبوىؤ-وصءنأسا)مرف!البيانءذ!بهد

صمينا،ئناإلابقأنيمكنلا-حمائهمن!،ق-الثه)فظ)

!متصزدااقىاالمثاليةالغا،ثكلوحدةألىبوىءألخرىتو!.فهبذا

هلىفةسهيخرشءقأو8وى،5،وحيداةالهذاةوللأمالواالىفبات

وبودق،ثم-مناصنفرد-فملىا"لأ-الهياةقومسد!طناانجاهنا

ج!لا.أفرف!-.لوب،-وفيمةتذبموليدمهقمق،مافيبلسهأأأعةقه

.هبنوقتقالمرءهـاوةقربهابرمنرتالتىليةالم!الةا،تةهىافهلةظأن

نبةالانا،تكوة.دباأشمنحدبنناأ!ءبببانهذائوردنجافه)5(

يوعما.ذرلاآمناأش.عنبارإ

،002-402س-لقفىروعمود-ي!ميو)بم)؟(



تصى
ا"بم1اضبارهافهمالانةوانهأرادقنهممهاو.س!!ابياهةءه-!رزمأن

هذ.بهادصطةعاىابالدربة-4ثول!تبما!فسهصأعىلمر?اي!كرسا)لتى

--.ءضماء8وحدة-اطيالطو!قوءن-ا)فيم

فيولى5و!لاءإو!وحكاتبرؤألكف!ق-اةرف!ابهذاناخلىأؤإذا

ا.،فيءمينثأكالى5يدكةد:افهلةظبأن:انا-يةاالأدياندقيدةتاد

،ا"(ةءثالىةيرثه!منو-اد-ودعلىإقساوصودلا

منه.الاسننقاجوبر!طن.مالمهلفهثبينالنصهذالتحإمندولاة.

بذاته،معينملكاقيدلقد:افهلفظأن،وىد،-يرىة

.والأءالالىفباتن!-وثدةمةاالتىلكالياتحمغوحدةلى5بدلوثد

---:معينماثوحيدآت!الدلانينوكاتا

مللف!هفرفىقتعقأثوءيدا2ذاكاناذامحإدبو!وبتساءل

وجوهـمهكقمنفصلقفائمنه"أ:ساسأهلى.اطياةق!ءسلكناهناانكا

:ةاتواة!لبةا*مااكلاةلأاهتواذاوأما.الأولى8ادلالااءةبراذاءنا

بسيادةلماوبدر،رء9بهاثهنرفافاالمألبةافاباتاهلبدلافهلةظأن

؟.!ةبهماكأسول!رهامتبارأصايم!"واأ!الانهارادتهلىسالطكا

مة.مف!هـحدةاعلبالمنهاهـبمهنعإلبهاثوص!ولجماهدكل

لحقيدةمفمادنفوهل8لعأيبرزالؤضبهذاالأخذأن:ديوىيرى

بق!ماوجو!دتهإذاءهبئهلىكا!بدلاثهفظبأن:نتض!اشاالأدبان

اذاالثهلةظان:ثقول%نيربددهوفي.مثالىة-ورثجومنالوجو،عل

وحلهةصيهأعلىأتفىواذا.:الىفرنهكانفيامهينكاقلهءلى"أأت!

موحودفيدهكاأنرىافالأدباناقهنا.4خبتمارفىنهة!اليةاكاي!ثالضا

يد-رأاذالثهان:ئةاةاا،يهالنهالىبوصلاوهرز،امالماعنمضفصلمحةق

.اء!نبار.فيوزلاوبالنالى،حر11لمهفىمعنمارشبنامضاأءدة،

بر6،صية-انن،توىجرن8ءوس(!)
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فةإيه-اطدللنركفانمة،.ؤكئطلقاء!يىاالبره،ةت

:وطواهموكلأفىءشاوهو.ثيةأ،اابراتممومييناف!ضائعهتن1هناك

!ياةبم!فاد.المقلوكان،إةةمةقهسآء:هدقامهاارمهثاكاناذ141

ءمايير!ىذو؟،،"!ةوااعللة!ية-ءثاو-بيرالعا،يمتاكاواذ،الهءيىة-

!ةان:نةولأن8:إصهوأسكتنا4فردءبابير"-ذبوان!لملصدق

.بهعت!صاولبئةو3ة،اعلاصمهدقهفردلكليكونأنإلىجمؤبرى

.،خلاقيلأا0دءاتووودلأ"لسمس"ة

ببر.إلمطجيعفىعلى11اخداكل:ءذاالحنبزوالنكبحة

ولكنه.الفدهذاءنةرفد2اعاقابرانجهبثةلهأظن،،ب!هسو.

01.!)فىاوامنهإ-صطيعولابرء،واضخهوكا

أتذ-إذابحيث.الخةلفةالذءبأجؤاءإيئشايعالاضطرابأفىهل

النلاةفى.رمحرص

،!:نةضى.اررى-لأدراكممكةالىإلة-:زا،اكليةالبرالملربةافى

داؤتوظتررإلت!د،أ،أي!ى،وا-دادراك"واعلارسيمالمكنماا،!ر

أوا-"تمطعالذينو!ن.لاثنقطعت!رةصلسةهوبل.م!ولوببة

لتمكئمنالتمملى.التفسيأرغباكلنان!-!ميهاءظفةكلوتوطقيالسضيمه

مط!ضمةء-ير:ص!نماا33بدر،ا،ر-يةالوفهـوعاتقنوبالتالى.ضه

.اولرجق+ئمخهياأصتصا.لمبهاض!نىالدبنوءبئ.ئه-م!هاجصفات

ب!لإرادةولادتساتالواقميماتنو!هالدفيعنأدناءصذاءنموتعةح

.والاخنياو؟

النرةءذ.!بالبالىو.اطمنىالادراك.!8الىتيةاعاالبراكلرة!ى

ا!دفيامفكرىعندالممرلةواظر."9سفي"ديقل8ألظربى)،(

-8.صعمد!بء.
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الاعنفادومياكلالعفيةالمواينالىأنجرىدلرةنوبدالراعانبةق

د9أنصأونرى:والنتائج.ولكذبام!دىامو%بح!7المحلقيةموالأص!

وأنها-بادك!بأووإلصدق-بالبطلانأولصحةباعايهايحمفرونى

تهامطإوءةتلهانمهدتةياذا.لهالل!شتبةاططئقبع!ادةثرأو!ير

حجقية.وفير،وعذ،اثردت،،فضغاوان،وإلمحيرواطقوالصحة

الىكلرثهاوكذ!،اطىالادراكمشكلةالىالبىا!اثيةودطرة

حدهماسقطتأنهاراإذا.النطرهـةلبجوامنمينهافبينجاغثيلان.ا&اةبر

ضانةمنناكاأوسزى،تية،البراافيهمرطنأ؟!كنلالأنع!ا،النلر،4

اجأع!اق/طاهرالننانف!لأنالآتقىيسهطأنحدهاأيسلما-!يلايد

.المذبعممبمقأساصىتنافشوهو

--.التناثنىهذاوييلق

بوجدأنبثكنولا.15وشجدئقاطظ.نحناريئاكن4كنااذا)أت

ويمفأنناورفب!كراضناأفناةشأن؟-*نف!يفب،كبرهالناإلنصبئ

ن!نداهااتشجمقائقأهراضناليص!قاةترضنا.فرضببطلاقيمكن

إلةا)"بةباةوجدأنلىل.قنهأمادادا!رفىاقكلإثمهدناهاوجدوأ

كةيرةقبركلانجاتعصببلقتبة5نقفاكأا2ققتأف3و15غير

9اطيا.لاتهذ.انوا-صولن؟وضيالاتأوهامكلل5؟فوجدأناطياة

الى.انهايئاقهبا،تءذالمعأوءل2لةاإفسبةءتا"قأؤداتاليستأو

و!رطربهاالبنكلالفرقة:"2أنإثدأومطاءرهااطبة"ين،التمرة

ية-الهاق.تيرأنإدو"لا.ليةالثاالمذاهبوجالفا-!فةقورفىت،عاهليها

اتلابنمهن"تاعلا-،اصفاتاإمنىاعلارجيةالهقالقبأنالفولالى

نأ؟!نمالاوهو.ضهور.-لمصةساسهاأهلىبضموالتىاهراكهامن

رفا.ةاعنا:طرابقطع-!واقعيجهللأنهالمذبهـذال9رجابقبه

اطابقةاوببكل"عذبهووماءا*قهومانحدولقؤآوائباهاتنا-أ



ن!س،*!ا

نحتبققثرطماإالمحلالوبرهةالهتالقأوالماضىالىالاكلارةأولوا)ع

ةبولبءقولا،*ضمابهضهاخافنىالنلريةفأجزاء.والعكذبالصد!

،.الآضرب!لغاءالاحدهاأ

امطقا.05-ابيرؤفنىأفىوصاطصىالادراككلوبةةبلناةإذا

اهابصاهذ..فبلناوإذا،امثروا،ا"ء-يروألبطلانوالصحةوالكذب

والنحاحهوالثروالمحيروالكذبالصدقمنوجودصام!نوافترضنا

الادراكنفربةؤةفىأنوجب،لدعتبوجودهاآميايلوالاخفاق

الجوهربة\-ائةب!و،الذهبسيمقاذنلنناةفىفاأساصهاءناطى0

الائل.نلكبعضب!لنا"الاعنهتاصولا

بئلأمرانه!لأن،عه-.ال!ذهبإنهيارإستد!يحضهاإلغاءأنيمد

.،1()أساصهنكوبنقوبدخلىقومهة-برليروللطالنلر؟"-.

!مشللقأنبةبغىوالآفىةةإ-لىكدبب3نيةالبراطقيمةن5د"نلل!

بية.!نركنلامثهابلنتبينافهوءأ

ومدى،-ا!ههـموجهعلى-انفىالهلىالباحنيننقاتنقدبر)فى

منةء،رو،لنطا3يتسمواتجأ!ا!الأفراررئربمةقالاعضهدام-لآهيفه

يئ.ايشراادرنآلواألى.عنهثثتةول،بون!رجوسةات،فصكئيرةدا

قء!بىرر.15ممىدر)بقو،مهنقدقماءأضوطماالملمهذاةطحأنبهد

و05فيهامحلإ"فائدةةةومن"،-المحزفينالة.شعداءكتبق!بريرتمف

2((ةريبما+ة15تالااهالجلقاسةادرلمينمبلاكاءا"سق،وا!لادماسوءهنمأ

اهنمامهالىوابمالنفىهلمقاخشأأنيرى،لؤبوفى"واذاكان

889-839ص-صوادينلهنل"()

بهعر-بون،فو-نافهـنألهت-الأمملعطور!ةصبةلسنن)2(

009؟ضةبمعرالمارت!لر-.9صزعبى!ا*د-



ء-*حم!

فىهـدوالآ9،-لقددجلأنالنةض3!لحنطاعةكلالأ!،ك!وفىيل!!لاه

بيةأالثرفىواسةاكهنمهمنوالامص!فاد.االدكاءراء54

بل،ابء-؟سكارا،رةااثمناهذطحظأنأصكليعوهكفىاإة،لإ-اا

:لقوة-ين،لمجهولياادذلأنسانلاا8بةقبهناوعوت11ءذاإلى

فىقسابامل،شءكلفيلأولا،،لمونوالمهباءالآ!كرصفىأ!-ب)و

ق.ولهق.لطة!ولباتإ.كاواةطرةةاالمىفاتمنا-؟فيةاطهلومات

فعاإ.ة-اعدإلب!منقدمأننستطيعلاالعليةالسيكورجيةأن.اطظشوه

*ميذلى5المنحكنة-مراصيكورجيوفىالجباتاإفانباراتالاتأفى،1،

ا)نةسصم!لفىللا!ضضاع!غيرزيءلأنها،أهيةكبيرءاليسالدارس

لأناليدبةعامابمدئصجحلما!يهولوبياأفيالأميو!قة.مزبفةثقة

اهـ!يم،لمرافياولكن-،الآنحتىالضياسقابلةليسترام!ديانها

عن&تقبلب!هفأنأحيالاإستطيع+،ن15دراءلآالإأعلىلأدرب

.(؟(،ممينلعخمىليةاولالصفاتطربق

وحتىالأضلاقدونالدكاءقببحتلأدهداة!االةفسلمواذاكان

!-.4قهليهالاعآدبم!قبيد:لطلموبالتقدمنح!رزلمكاءل!ذدرا!فه

أنلنا؟ءقةف!.الممالموبئلأهداتالتهقيقماتواوللأةرادانالاط

.ؤبوىكذهبنيةابراولقيعةعنالحديثانقيبةهذ.امنننطالق

باطبة.*!،إ،نيرثهاأابراكا+يخةامنصدةفةاق!ينا!ه:فنفول

ةلأنو!ررإأود.ن،كمذبهاأوالأة-را-دقممياراونحتبرها،الحملإ،

أو!لمية-أضلاقيةءأوذبنيةالجظلقهذ.نتبها-صوالبءطلقةحتائق

كلفىةالغسإية.لؤمنيةابراعاأنو5:الآنم!يه6مركيناأربدوما

.لأتلاقوابئلدلامجاصددوتوإطدة"اطقا:قاةضفيإو،للمرفة!ب!لات

بهيرااهنماماوخهغ،الأساسهذاعل!المي!ةإو!ةألترب"ا)برا،1وأةح!ر

،9،س-بل.كاول!سصإ-اءاولذ!نان11(19
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وعن.وتنه!ينهاأطفلالقعللقئم!امهالفرءةو!اخهلملإنسالى41!لاء-بئتمية

ئمتبرإيهاثرافىطيقهاعلنعملالتىنلهبمبادكائيةالباولإن:هـقولءنا

،لوبون،و.فيهاتقا!ىاولهاتانهيارمواهلءنأ-اصياماملا

الديئيةالهقائهعلىإلاةهـلةلالأومأخهاويرى،،الخنلفةاطضاراتبلتبم

وجه"لىأةبمباااطامةوادقة،المطلقةلأضلاتجةا!ميموكذال!.زالمطلة

مهيئوالدالأظقأنيرىفهأإلاذا5ترروإن،،ر!نو.ايهموم

إ-ضلاات.لمبعهفىءناور5ة-الإن!اقالا!لاءاقياسالىبا*ضطةةاءس5

المقا:بىمنأساسلى5الالانقوىاطضاراتلأن.الأمهفكليأءف

حدةثه.بئ"-ذااتخلاصوإي!يمق.الممالمقةالأ-ضلافيةءالفيمالمطلقة

يرءةنولءبن

ولنظماةاربخاقظررهابينالدىهونج،ؤهاالأمةوءلق)

هـاها!زةادلمصادفةاطاهرةلأهو*اتإتالدوام!لىيوبد!وه،مصيرها.

إمأءاقالىبالإ-برالذىاطة:ثهوالقدر،الوسةبىصالبةوفعنابة

".الهقاممدنحناتوفق

يربدو--قيكل،الأ.محماةةوى-ملسلطافىدفوذ-فووللا.خلاق

الانحطاط!ورقلرومك،صلانأجلى،)باةااقضحيفنفوذذاالذكاه

ادورذأررق3،اوات!آأبدد،الأشدادأجدادمذكاهمنأرفعذ!اء

9ق!ئض-يةادواسام!يرمنادونساطثباتاعللقية.منسفاتمأف!اءواظ

النىامهاتااهذ.ضا!واأأى،!نلقواوئيقاماحنرومنمالمثلتبيل

.آ)9(أبدادمع!مةس!ب!انت

إلىيال!ابمأدتا)فالأ-بآبقبه:نامااإة)ومخن:أيضاويتول

+،موكيرمانولىوافبرساكا5صبركاا)ناريخصظافىوص،مملألمالمن!يار

ء.ه.عىالأ"ملعطورفة:اأتن9()



1،4ح!ج!بم

أ!أتغيراانفسا3امزإتغيرهوشقوطهاقالأساعىأمامل:ن(و!دلا

اغ!ططبفعلأسزاوا--ررةأه-"أرىوأ-ت،أظف!ا!افيطاطمحن

1()1(ذكا!بما.

اتر!أدل!قبمهمنان!تضتحهلذىاأم51!نلقاءنا،بونلى،وبمت!دث

اعللممةنهااءلة-ذ+أعندماث!لماىالأ.مأنقتت!خسنه:*أيرىوافثلة،

ء-ذهات-ضإرذهومندمالأ!لاق!يةاالصفاتهذهنفصدو.الةطدق

.2(اروذكاؤءاالإمئم

ا!ماتآ-ئقبملااكأاوالأتلاقادىءالمهف!ن:ءصبءذاولإص

واعلطر-فيةوليسض-مطلقةف!طونأنيجببدونهانبنىولا

لم!لقة،اقلأظواا،بادىههنءلمياقبناطدثثةكاادتمهاتءلي"اولء3

:قول.لأخلاقواالمبماهىهنصبيةءوواتجا!ا

.ص

قةلكلاناساةفدعنبنبماطديثةالمجشحاتءلاطقيقةاعلطر)

ىأوأغدنأىأنلأهإلمبدءءةذأءلمولا،ءلميهاتقومالتىالمبادىءزبف

نسبيةفيمةفيرلهالبسبادىءالىمعمتنداالبقاءوفقمعنقدأىأوطام

كهةصدفىنهاأذبئأو،دك5دوءانتهلوالجامات،.........

.(ة3(وثتكلقسراهأمأنحتمرعاتواولالمطلقةأطتائق0

نصيرعندماووءالممومةوأ؟خلاقهذ.الح!الدهق.وقيصدت

مافدتإذات15المقون!صفيمة!إن:فيقول.اولوالبموضما

.،()با"لاك!المجئمغكلقفبمالنةوصساورماأذاوال!د،جدلموتع

759صفيلساا!!ر)؟(

83سلابنإ-هـرأنظر)8!

لأ-7،017بىل!ثافي!طر)3(ء

175صبق!ساالمعطر)8(
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بالمادةاتمتا)تثةاطدبية.ا!وراطفهاوة،ندهدث:تيراوأ

بسرمةنت!هبأ!ا.والأضلائيةالديفيةوالقبمالمعاقن5وة؟إت،مةقط

:فيةولواللاثى!اطالانص

ا!طاطاوجدلااملولاتاوأو!!عنا،جانصاالع!طرءةاماواذا)

ولاصص!-ال!برىإيةالأورالأئمءمبم!ياةجدباث!دةرراب!ددبهةا

اطقيقةطلتقاليدقلانينية5ىاكأوا-اللاتينيةبالأ"أ+ئرتالتى3الأ.

لمبادوةوالإئدامفوةبولمكلقئسالأممفه!ة،بالدمن!بهنلموالزب،إن

بصخادة1.1ا"ديةاصياط!اةضاءوث،د،البرءلىوالفدرةوالادارة

هيةلا!ظا5ات!المقواندوةءسلأالنكلاسانبهوفي!ا،در!اهلىلأاءثل!ا

في!هاإلفةب"منالطبقاتجميع!نوالارنباكاله!طننشاراؤىوفب!و

كاو!عليفهامتبو-لمنهاأضافتالىالسفبنةالمغاءسالىبليرإروبه

بالآلهةعامرا41!كانافضاةفىالمصادفةئهوى3تاكافترا.،باحالىآلهاء

.واضدةة؟(دفمةالأءل!ففةد؟انرلاضرقدؤا.و،مرااةالعلمبئمله-

عندماالإ"وفونهاصضاركاهلىتحا"ظلاالأممأن:ؤى.هلأذا

ءندماالأ.موأن،نطلفةوأتلاة!يةدلمجيةبتبمالإبمانبمطةمسملةممكون

بنايهفورأوؤولتعثىوال!مد!بدلقيمهاقهرف!و.جمافىلإااهذعةد

تخلعنعندءاوصحادكلهنهثومتوماتينةديدأاطدبتبالأورالمجضعأن

،هذامرفنالؤا.كلءكلقالنسبمامةأحضافىوارفى!!قالمطلقةامبمهذه

مقفير.و،لويرن،برز.أا!ىا!ام"قالونطبقا!دثدهأوهرفنا

الةمالدبنبةةوبىعلىتسلا!ىالبراعاثيةيأفى:الئولأ-نطيعالمؤر!ةين

منملاطت!بر.ثىءقصالاسبية4لقبمءلم!اومخل،اطلقةاءالأتلاقية

الاةسالية.اعلت21أت؟سإعوامل

769&!ن!منسيمةص9(!.

http://al-m
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المثصررةبرلايالتق-بيهالصقالبراءاثيةالتعاليمطبقتلفد

نمثرتاقدأ-نةثلاثفى!بوهايرتطبقهابمدحدثؤاذا-الأعيجم!ز

تءء:ا،3191/ء/فيخفيارا)-اثومدهـهاقالامربركية،نابم،مجة

"-دكهلى5افروهافي*.إقي"ازهنةاوفبومه-دبوىجوفي،:هنوان

انرةية.افىالبراممانية،"دةوى"نعالبمأحدقةاالدىءاووافىاعلراب

-.الأمرمكبة

وكل:ءاءة؟!فا"قررة5ملى3زبرالهحتوهذا

ذ-ا!لاقا--سض،ئينمملااذة-اأممارهوأ،ديوي،ءاو!نا-ا

،الاهـطم.ر-ةمنصئيرأالأءوب!يةا)ترايةإهدتأةداولإةمع

امةاصراأ!-يد-؟ربةاطياةلح!ميطكالصاطةا!متاءسءنمجردةوؤكت!ا

وأصقادم؟.فةوالثظ؟ونوالفالأتلالىدااظاصةلقبمنجااطينا"ةزقالمنهفة

.نهوشكا،.أالاررانوأن-راحدفتاقؤاثع!ااقبماءذ.أن

ابفحمربة.يةظنهوازدادتءقا،نضجثعل!ا.

لىنأسلتقدأقأكاتاالثقةءز.نج!دولأميذ.،وىد*ثار-3

-!الق.اربةادهـاصبايسالثدوطرقفىواتوءيهالفيادةو!ولوأانفوسا

إدةا،:،،هـ:وىةولءنماةهبرافبوبةالتروالنوضىالان!طرابمن-و

لماذاأو.لذبأنؤةوراتجا.أىقأو،ةاهءوننحبنينأألىليرتلا

.،،ءلمونمخنبالنعل

بقةا(صاةلانر،-!فةدررإةا،تاأن:و.رفآة،-،دبوى"وأكد-3

هةةاصقيةإاتفاا.كاأقاة،ااو.هت!.افض:8وا.الثهثل،دءوى،على

ةاة،11محافىلأنءبو.ووت!امن!ة.ن-رروىةلا:وعلإ،.وا؟دل

.اطياةمعآالالس!جا-وصأضى

ط!ضأخهامناتاالفميهةاوسائللصار.وأ،دبوى"وصول-،
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كياتعلىوأضةوا،ا.شمافىفا،تإلىإسالتدراءلىالمملمآساءدأن

المطونةقومأنواستد-نوا-اة،تابدءماكىةدا-،قداسةلدلين

أعيةمنوئالوا،المحلتمةالموادندوبسعلىناعدؤبو!ةبدراسات

الأصلية.!لمواددراسةقا!عه!ق

،المدارصداخللأخلاماتتقأن:،،3ذلتائجمنوكان-5

وأالمجموعةة!يربتأ،إءهولهمامثلةيها))ص!ددشابد-ورعلهوطت

ماجمهوه،ةرادأإينىلىأوااطديثبقر4ن5ثيرالتأءاو"؟منى،ةلأءسا

المجصرعة.ةلبي!ةأىرأيئمهتبر

كأثيرالأمحنىألا،ياهن!ابيعأنالمحدثوناونالمرهؤلاءلمىو-6

.اطرةيمقراطية"دءمعخهوالمجموعة

تدهوما!االاخراحاتءنثوفىاددبونررءؤلاءوهـتجضا،ق-7

المراضبنممكلاتمنبدلا."فاتواباضياتالىفىأء!رمج!ودزكبزإلى

.ذ!واصوالجالووماية

لمدارسقيؤىمندماواضحايلهرالمر-شولاء5وتطأ-8

*ميذملىيجبكانمايجلهونالامربميةاتحدةاالولاباتقاالانوبة

ألحتوفد.لصار.وأديو!ثورةقبميهرفو.أفىالابةدا"ئةالمدارس

يفما،ونارالإفيلميزتةالصهـباالغةمةطوع-يلاكاملاالأمربميةاالمطرارس

.كثيرا3ايةقداضرالىبتقاليد.ا!لأومقطوع

ىو؟اصارأف!ن."!بوى،مالمقالنصدعكلهورعو-9

وعن،دفمدبدءكاسءنه!داةءونفيارنلاالمدارسي!اراتقالمنحكين

مباءئه.منومهدأفكرةكل

اط!وميةالصلطاتبراصطةخطواتهاء،باثخاذاقالالبوبطا-01

:قوكهثلةيةالزقلاضطرابااءتلإمملاح

المادىلأفكر-62
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للأداب3طيأتإلىبأ13ءوو،ارسيةاولينم!!هاتالضا?هط(1)

؟كنو.ذلدوفيووألاوبغاةدفةواوالملومالناتاوندرس.اطوة

.ال!ياتبهذ.ةروعد"يتريؤصأأن

.هةشابمهة،لدرا-قيااناهحاب!متوىتفاعوالار)!(

أ-رى.رةإ-5حولاالترإيةا)-اممةالأهدات(و"ةت-*يرقأ!

ادهوعة،أ-حباماوفءرةثةا)5ئل"و-إمآاتاءهفرغوانةأ"لاديوهـثن"

.ذلأىاءاءداكلوامال

هـؤوترر05لأ.رب!يةا"الاترلأولاا!دفيركونأنو!ب!ب(د)

.إية)1(اةراهذهاءورهـداةاأويخاي!ر"ناكبأن+دنمهعى.صةاثةاة-الفرد

سلا"ماالإثرق11فى،1انر!فىويةالدالبرا!ته"فىأ

،دتوىءةةتبروءفءقتمبرهخهوماثاله!ءذائجلئاملدخأمنان

ق5ك!تا)كأا-؟كةافيا"آواالأءرةء-"،511-دةارلا؟تقاكرةوبة

.اط-يناتق،أصراالمدارصفىحدثوماهذابينتارنو،نطبيق!ا

)ة!ناطاةينب"بمبراةجدتث!اص!ورئةختإ.رت!،أومابةالتجرتطبيقءن

"!رقالإبتدائيةادارساققةالطر"ذهان).طبق-يرأ،مهافتلهفةد

مةا!ه-5ا1)+ربيةالأت،إاممثهامظوع-لمنوثرأاخراجفىة-ببقد

ا)قراءةيىةطيهونلاوما)-ىإتدا"ئةالاالمدارسوضربرجواوهااث.نو

ةاورراهاءلىرةاةررامءدءرن.وباو!?اتا؟االىمؤلاءوو!ل!الص!يحة

3صثارالإلى5ةا،!را)-اطاتر3زتوةدالمهصيه،ةوادكتاالصصيحة

اد؟نوإءطائ!ا،ا-،اتراوسائلةتوةسخهنمالتىالمزبيةكلي!اتمن

11-برادفه"افاقإمدوناوت!رج.الأصهـليةالموادء!مابملىالأول

م31ةل.لحسبءذاوا؟ص.اسراهاملىالترإيةوصا"لوق،الأصملية

،+9صالب!س-دد.الم!اسرلأ؟،جىاراقعفىالأسلامأ؟ظر)1(

لفكر.دلر-ارر0،9
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قا.،القيمكلأنو!لوا.المطلقةأتيمبااثلتةامنحارنوهمتخر-وا

نية.البراجما1):طروج!4كلالتطوركا

،دةوى،بكهان:بةبمالبراءناءدث"ناولأقةإنانأ-بقلقدو

لشرققاهتةإترانذة-اأمنانكثوا:5:انهولوب"لهرا4إةاإلىؤبمت

إدر--ةإ!ورة؟ةلإلىءه-وافارهوأدثوى+لافيذمنا!لإ-لا!

رلأزهاق5ةدةلاد-كون.بىالهر:سةناي!إلىلأءرامعبئواد*!يةلأصرا

الأترىقكأالدتيمالتطكزمراعذ!،أظرهآفىاظوراءيراتأ!را

أثاقاالضصفقوضصوصآ-نحلاذادنةلمواوالإسلاىاشرقادولبعض

.الترنءذامن

النرةههييأسه.مزيئاش!كوىفألقءذا!دث:ضماأذ!ىوتبل

ذا5يرظوإلىموت!!وفى،الدينىهليملةباينإ-لىات!-رو"ءندجايزوالإ

وفيون،ءلميهيماخى)عى.قالمدعايماتاةودةو،*اة،)توألدت!االفلميم

ممارىلا-ةاوذ):.الةبولء"ءلاهكزأ

وهو،لوةدا!ورد،مماكتبهفةراتاوردالمقاميضضحود!كى

الأزهر.عنءمهسقبقسابريطاقساىهندوب

!راكزءن.ر!زابوصفهالأزهر-،يةأإن)ير.تةارأ!دقردقرل

أدركوقىفى.تا!الإم!ءمعددة-كبرةآياابريطاالمماديةالدءابة1

وحوكلوذاىلى5وزف.قآربمبدكأادهتغلالاءاوراذإىأوطنيون

.(التطيمهلىالإ؟!بنلعبطرة))ثدةدةالممارضة

ن،-مصرضليزإلىافيقدآا4عند-الوطىاةمايماإن):وبقول

بهاأأ-اتكاوألو،باديخهل!!مل!ااكديدةالأزءربةاطامعةقهفه،فى

أدبئاطلمبةاو؟ن،كمليىإسلاحأىطريقفىصاجزاقةفبمةاتداالجافة

اقمصبفرور.نمط؟ةدراممهم!ملونا؟امهزءذ.منينضربون

يم.وأكقداكممك!رمروقةمنجداضئبلارآةدالاصببونولا،بىاك
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،"وتلمه،1منننبثحرىطربقعنالأزهرتطويرأمكنفلو)

تقدمأىنتصورأنايسيرامنفليمى،اططرجلإالهضطوةهذ.نتل!

.مدةا،ساليبهبأ3متا!ازهرظلطالما

ةم!بحطيثت.ت!قيقهمتيسر.تيرالأمل!هذامثلبدااذاولكن)

بناحصنى،الأزهديناذىالدىالمدلىالنحليمإع!لاحقعصوراالأمل

بئ:.رأحدأمماأنفسههرلأزايجدسوتذ!ومند.والنحاحنتعارلاا4

وبختنى.يموتأنواما،ينطورأن!اما

داخلهمنالأزءرإصملاحعلىنتوآالتى-الأولىاعلطةأنعلى)

قاالقاء،مباثرةلقيحةثكنلموان،والفالدةالأهميةعليمةثيبةلها

!ل!حصباتلتفاءإلىبا!دربجتؤدىأظوص،ءالنربطستممرمع

صو-اثاليةااعلطةأما.اأطويلازمفامصرتقدمأخرادىا!ينى

الاستمارءمعاثقاءق،المباثرثيرهاتأفان-المدقالتمليم)-لإح

الإنجليزبةالعلائقمة61مناليهاطابةأنمدفىنحنماابجادقأقوى

.(ة؟،المنبادلوالنماطفالنفاهممنساصأعلىسبةالمه

نجلبطر!قةالأزهرقطويرالىالبربطاقالاستماريهدفوهكدا

الممريينينالهلاقةافا!4بمكن)محى.الدبنىالضهمهبظيلىحريحبه

ثستبهدأن،ويد!وردا،ووالتفاهماضعا!اءنسساأعلىوالاسضر

لكىالمدقااتملبمنقوبةالىبدعوولهذا.المثمكلب!ذاالأزهربتطور

.يموتوروس!لفودوثفةدضيةةءدودفىا!ؤهرينحصر

الىألنربالمعليم!ورةنقلهلىالإنجليزادخعرونمل:هناوءن

!مرقحدثوما.الممرة!نءنوأنصار.دبوىنلاميذ؟!امدةمبر

.الإسلاىاكسقرولمنق!يرحدث

،ك!\36!صأب!،!ورد.-ءسالمطلدرصالأا!ء!!4الاسلاهلأ،/



الفصئ!إبخ!

4إ:طةت41!كللوضىأ

!ا.وتسبالمنطة-زاو!بدةجذور"

ؤها.وأو-مهائصهافييماناجهاء،"

.لامباراتا،ةطقيةةلوفدرا-،آ+

ال!مات.-

يا.فهاالةوأل!بىا-

والمةطق.ريا!ةاةضهايا-

.ثاةن!او!ىويةالإخباراتضاياا-

.قيةطاةابب!لوام!رفى"وصارةابةاةثزناليا!

المنطقية.ارتءليةاطرافى

اكط"ية.يةاوفقيمة!

.ن!أءاصرايةزؤثتااثا!طرطو.-عاةهةا:اة4ضهلوا-

.والاسةنباطاءلا-تتراءنث!اءاتق4إتطقياة!+لوا!ةء-

ةقي.4المهلصرضه"يةءىلأصااأالمبدت!اةت-

لإ-لاىهااالماقإخطةهةا!بةالوؤأ.

.،ءمودبنبه!ثزكى!ورا،و"البمىءمدلد!:ورا"ين-





إمه.ة!ب"لائةعلىا:طقب،اارضهيةعناطديثق!مأشمد

-:وكلأساسية

قا.ةيز؟لميتااة"اخر-9

.يى"5فلسةةنوو-3

ايمالية.ا!لصفةأ!صأة-3

يئهذأس،و.،ءودنهيبزعىتوردء5"لانلأواإانواد!طتا

،،ةييةا،هفها?ماعةأ!دأألمة-"!بلفالمؤنأإل:ؤجعلينصا)1

خرافة!ابلفأوةد.ةرنرخءنيرةربماجمصرا؟اهء4إودهـس

وأحدث،بمصرمهزا؟اقالى!طتاب"ذاودرس.5391صشةالميتافيزتقا

البهى،حدالد!ور،13فياشتركمةاقصماتنهبثأأو-ادت،منيطضي!،

عليهورد،التربىب!لاس!تسارو!لمتهاطدبثالإسلاىالة-ءر:كنابهق

سنة؟ظرو-،4:به!اق،ا؟!االدعضور"مليهوورد،7091سة"

اؤلفادليهوعرض.8099ستةطية4فاسةءو3نابوفأير.6799

اظط،إةذ!فيها!تةظ4اءة.ؤيزاوتةطيماكثرأبمارةقةا،رزب

أصثرءورةقظ!را-!.واطادةوشة1،3اهبارات1ءنتخدمه"وحاول

اثالئاا)-ءةابيرةأز!خو.هخافيزةءلما11!راةة:صخاب.نإحزاما

1)تىكان،إثة.غر،ليفنأمن؟4أإلى-ة)طاا!اسنةةأثأهوو-

ءلى،وهكارةابو5وأ:سف،،؟خاة"لجهاعةوللأااؤ-ينامنبفى

بربمأ.قو!ن439.9-ةئهااآرعنالةه-يرالجصاء4تها!درأإاالتىابئ

الأسثاذيةمأمبثمغ!2699-نةومنذ.الجديدةالوضهـميةكألى

ثءيةلأصاةاة-داداترلاباد!ا!ي!ةوروكا،لوأ-نطهو،لينبر-مهاتبجا

.5399سنةنهوظءت
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و.-.ي!تما،انطةلمها،بصةلواووذء

).إطى،اله-ث!الىووحذه5خ!أالوإطلأءوهـقا،و!ح"إكان1)و

)ذىاثماءاا،!علوا"نكاإنة."هث"ضهلوا!ءمألىتةلهافأرةاةاءلىطإقأ

ت.-"ءافاظماأءن4أفظأول!*4أءهـارأت!قء-إرة:ا)باءثإثةل

الإءمدهذأكانثمن4و.،ية4ءتعاثةوضه"5اطا؟ءذه!،الو!مية"

اوزوس!الاألى5!ههوا.اف؟ربااعصأزة"ءن)طازاتع!،إة!عاة:"ا؟ءت!لوا"

4تللضاو5--إ،تصونالذىغواا"ذأ؟*وننأوءلى،ر!طرغراا

ء(9)(ت!اءوتوعاا!لافءلىمء2عاولىاءالهو-ايماةوخإمهالتى

-15را!اأ!دأوءو-"ع!هودنرءبزءىهـرةالديم"ول!هاو

ءث".وهاتانجااتذؤإ-ناتءنزءلم!اذجما-!ةةاظاءذه-ذورإشاهسأن

ا+رة"ا-ا،إة!513سرثماؤ-؟ن.،الأث:اء125سكل-اءو!وحشءإت

طتأدكنهاو.ينليةا.ن؟اأمهوهاءسهن!اودها-دوق-4فية!اال!

ء-،!الرسة-أط!ىاالتجردبالىةالإعماة"-صافإلامباراتمااهتما

:فيةولةالمنطة

"ةةرقثلمحأاتا4طة؟ت"ا-"ة-ز"ود"-،)ةحبرا:"إةإ-ة"هـثومهـكان)

له-:!افيوةولهد!.ةلهةء-أثلمه"،أ،!"،ماةالدةاءقا!هو511-ل؟ممهءةابين

.هىضهلو!5ء4؟ذ،.ت،!و!؟لوأأفىءه3!ط"ءةآ؟ت!ودةافيزالمثا

ا-!،لحابر".نكلا،ا)طرءقدوا25يئا)ذدارواءنشهثء!ءؤلاءكان

لأورمص5ةإ-فية-ركةءنيئسالهمةاةرنأق4اثاتةغاءاالىةةحمى

،.وةير.ت3ووتب"،منءاات!يينر."إتط!:ةا4ثلو!ها،ما"تماهرة

-اصألى5-قبلهءاوبةءل4ؤةفىماؤةضنمالأ،لاصمابمذأيتوانما

الأود.إطهه(03سعودفي:بز!ارصوو.د:"ءةال!فة!هو)؟(

.8099ضةبةلا-رالانب!
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ببينئ!دلالةاظلأواألمب!راتفيلميل-اسألى5أى،وصد.،،تطق،

لهاءخفطونالةلسةية،ركةادهذ..بخاعأءنقةرةالؤولا،ئماةةاءقيةة

ا"لههية،ار؟ية!راةا"سماءإيهاقوطاشرزأآ!رقاثةرصيق)،لاولايع"ا

إظة:ة،الو!".4ا،يمنوأ......م!اءأءقالمهىذا5ءولدورماو

ا"امة،ااكظرو-3--ثءنماتءةدوادراءؤلاءقوجدت--ءنؤدإن

عداءمنآ-رفرةقعلىاظا!ةالضحاياء4طرائق!اقاءتدتقد!أغاإلا

ذ!خد،ياامىالأدواتاإأ!دوءابئالذ!فهـؤلاء.اةطقاورحال،افهةلىا

مجهو!إلى!ا.ن!تا+-يىلا،اأانايةوأ4الارورات5101يدهؤالذىمخ!لميل!اق

.(11(وم511-شإلي!اةنهتااشاالنضائج

محصوهـنر.بزكى.د!بيرحدلى5-،هيوم،:نأذإىةصيماو

التفيرنإأإلىلأذ!انانبهةةد.لد!يقاءلاثاااهقهـافأو!لفيدوتوأ

اطار%ى،لمهـا)ط5عثت"ء"رفةإء!ىأن،-:-ل-وءد.الاصتنهإطى

وةضع،رأ-،-دران؟لمين-4؟؟ث!مرالذىاثضابزرقىابذد!ىلفوتا

قةطرن5!برأاةءاو،نجاختااء)5"-بيرو،سطدبار!4!أئأيدأء-د)ة.ثه"

قء"ومث5،ي!هازو.ا)15!ءنءا!زاأآمهور13أيدهىو،"اطلا-"أ

قءإ"رةةا--!5ليفىالاسهتة-ا!اى"كير11إةإهدمكةايهولونممن-قبله

فالو!بة.ةية.نماال!ا)ةةسءلىةأبررد؟المصطهقدلمه؟"أإ-ىاؤلواا!ا!

على)ة-ايلص!ايرةأشاصءزؤءن!اأ-امماألى5!"!تىم،إلىتدؤ4أءطقيا

فأواهرءنا!رةفاءداط!دثصيونثءندما.أ.ا:سةااط-هـ4اظبرة

.اظإربرىا!ا!

:آترمج!لإلىءةدإل.ذلأىعلى!ةة!سلا،إخماةا4ار!هو)-؟ن

ةضايا:وهمايااقضاامن.وءين!!نتفرقو،ائاظلأوا:اراتاهابحا:لوهو

!رتاجلابراوقضا،ر-ىاعلاواقعاأعاإلىرجوعا125-دءنالتهققةخهىة

."5-0صتجا"-اإ-درا1()
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كانه)ن:لشى،فسهال!ممراجةمنص!ئرأالىع!دقهامنيلت!قق

التحدلميةالفاصة،يغ"ووذلاى.لاأملصدرهانكراواالمباوة!حؤ

بينفرقمد.الهفرة،ءذ.ذور!ليفهعءايهنتر،قويأ.ةءسالط

.خالواوضا"!،اماتلابحتائقيسه-،ءا

عدآمبدأعلىبئوهذا.،ةسورليةأزذثى:ا!قلحصتا"!طفأ

ق5-تنبط"تكونوقد،ا!هابذالمقل!تاةق-حونوقد.الت!ناةض

اطقا"قهء!درهوالمقلأن،يزله"،وبرى.بذاغاواضهحةحةائق

.يرةورلأضر

طربةةا"!ءتن!اأمنبارغم،ءرةىةأا!صد:ةحالوائقءةاءاوأ

"-دأعيلىؤت!زبل،التناقضءدممبدأعلىؤفكازلالأن!ا.اةذ!اق

نحمبلإلىواد:يل-ال!ؤ!ةاهلااوءو-،شليد5،،لآض

.ا؟ز"هةالوقاح!4ءلإ-طو5-الصصلميةةعالواحمةاءق

إناءفىركبزهتمتبراراغوحةاؤقالهقل-لقاءقةثناة؟رة"ا!هذه

اقفهاياامق؟وعين!!نةرققيةلأخطا،!بةلأن.انحلإليةاالفاسفة

وعا:

)!هدرها.نكرارا55-زلأنة!يةيةوكل.4ا)ة-كرارةالةفه:أولا

.جديدا-برائضيفلأنهـاإذاكتوم!،ال!!.ار،ا،أةفه:ااثا

،-ت!يىيىة-ا)ةفماياءنلأولاالنوعءلىيرطإقي!-*قأنو.اهة!!مااوص

.،11-ؤعيبه،-اثاقاالمنوعءلىيطاقأنب؟نكا

الطريقأنءلىةديصر.ا)طرةقعلىء،صةليضهح،كانت،ويأق

ء؟دىءنماثصدهاأننظماكأ1اطبرةهـومماإءلميةمأح!ءلىد!ولارصيد

د!؟-الةا-فةنثأة،!3-35عىءد:ةفسة"ةوأظر)9(

،/%!-38-صربثاباخهاقى
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منهطبدلا.ننلمهاالتىا)مقليةوالمبادىء،سية41أعلبرة.ةلمحرية5قلية

و-وبفى4المةطفالوضحيةمعيضةقوهو.!يص4علية؟مأءلق!م!يل

يسىةليما-معهايختلفودكنه.!-رنهحدودفىالإفانافيمهار

لتهقطأصاقالإالمقلمتناولفوقبو-ودهتةمصفهو-نهذافىإلئىء

لانطيالةحليلملى%بنا-ؤفض،!نطةيةارضبةولكنالوتوهية

ا&ارات"ذ.أن:اتحالابمدسيض.يننهلأ-امبيل"ذاءنلاهبارات

.ق55ذاتل!ت

أجلهمنالذىاد"بفى،،كااتعقيةلمفف!ق:ءذاملىوبناء

الىذلديعزو،،كانتة.ذاتهقامثىءاءقبتحدثأنلامقللاءوز

ولكن.ذاتهقا:!ءاهنثاطدءلىرةا)فإصابها!ىالمةلؤيب

-دثاط-04اطبرةوراءشىءءناطدمثأنالى!مزوهللهـنطقيةالوضهمية

.لهئ)؟(ءن!فا

طربقةقفيةا؟اننيارانفي،وظهر-ءمثرايما!عالقرن-وءاء

.وارضبةليةأكا:وهااقةعير

وأما.اقعارإلىإطماهاافيإ-وتاذاتمنث.دأ.اةالىاةالات!اه

والمثالية.افهلم!وفاذاتالىصمأع!االواقعمنأةثبالوتمىالاتج!ا.

دة-صأنئ!ةاالة"ةاطهو5:ا.حثاهدفأنءلىتكلةانوالوفهمصة

الأمامني!واؤساةت!اورلما51انةأآ-لانو،!)تاروااماببةاإلىج!ود!ا

ضمفأنإلى-ديظأةياراناءذانوزافق.قي،ثاحقا"قذانيا-ءووايس

القرنءنالفاقاة!فافى-و-ادالوصمىاتياراةفلبأثالىاتيارا

ضر.اتا-ءا

لموآ511من!هلأن..لأولا:هدفينمحهفيهلى،،3ولتومحل

38-93سعود-بخيبؤكل/د-عد!لاضةفوأنظر
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نينتوامنجماهـالموم51اثكأدنغأن-والثا.لى.+هةوفهءلمومماه!تلهةا"11

ءلى"-ذائهينادلأنوحاول،وا-دأ-ئإتاءقوكلو!و!اتوكلناهج

لاىإرز.نهىوا.ثىءفى51!امنةا؟ساءاثاذا5ءدودقخدءالاأن

نظرفى-فالو!حيرا)ةةخ!أوا)دتأصليةاةإ-ةةواالاهوتاعهس

أنؤ-انالمربدلااكأاد!لهاصهذ.و.حإ)!ه-ا)طرةقءو-ينلوفههتا

.اف!رىاتعأور.حهـا+لةق12يبلض

نلاثة:يب-واذاث،3و؟تأو!-ت،ي!ء.ةأن:ول))3وي!ءن

فةد،ات-؟رةا)قيهةهايرتةدتد5يخيةوالت!ت!ا؟ظرو5-للأوابة؟اا

.لههسآ-رص!اطةءير.!هينله!ر(ة!اماص!ةةت!ون

اة-ريهه،ااعلبراتحدودفى،اةاهافةالمعر!عرهو-قالثا،بوالجا

كللى5ح!خها،بآءواأو-طأكانبراطدود!ذهقي!اوزالذىلمواله

لاثفب.لط

5511لى.تهاوبطب،4اةظراةحراةاإكنببالةرو5-اثاخاالبا؟او

وه!ميرالإأ-إن.4اطب!بامجرىقالتعقامها-ة-د؟ءقمالاءولةلميس

نههاأفى5".تكوأو-صت،وضههيةخ1،ةطةية4الوضههو.ةتق

و،ئعن5ا!دةثاعيونث01ء:رر15و!دةاط-5اطبرةعلىؤف؟زان

ءثعو"و!هه"ذإن.وا-ءانما-ةلاء"،1ت!ةإفن!احي)و.ا!تا

لأنة!قطؤأضر،1ومهىا-ساوراءكل-ا!ة-دثاشالا..اراتس!ءل

"ذهضةئرةء،إخماقي01،ضهلوا،ءاأو.4لمه5511اتف!هـافىنادفيلاءااءهة

بم.تماإءىأءناهةخالأنمااتايمهار

كا04مدأوالنفعءقأساسءلىلا.ء:طقأساسءلىترةضه،1ف!ى

."،عواتث"مل

علىالمنطةيةالوضعيةاء!مادفان:أ!رىاحية1ومن.داص،ءن"ذأ
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.،كأذات5ءارةا1أن"رالذى-ءظقياتحليلاالهباراتتحليل-اسأ

ا!ساوراهءا.ئحدثافااباراتاؤدض!ب!طثا-الىشمن4خالأو

صلا-قيقءط.ثبي!شيؤتهاتارالىظردونالممنىمنخاليةأنماعل

المباراتهد.إلىخلرالذى،كوتأوجست،يهفملز"نكادوفىزمن

.)8(تاريخيةشوة

قإالساالوضمىالذحرقلهامةدملتالمنطفةايوفبةدتو!ءكدا

طرا؟قهاستمدتولكنها.قبلمنأ-!!فنا؟العامةاكطروءأ،منءلي!ا

علا.منفرةقءناستمدتهاا)شالأدواتمنعليهااءتدتالقاالتطيل

بدأتفقد.،ر-لو،،يحةفر،مثالأالمحدفينالمنطقوعلاء،ارإ-ز

منطقهة.؟ضى4-واإءداعاريافب:حمركتانهشرالتاسحالقرنصةم!ففى

أسا!ىوهو.المدرر.نمكةأمام،ويثهوة!نةارياضةعلاءبعنىفوقف

واور-5.الي-ثط"لأوليةاصولهأإلىدو.يرأنوراوط.باضىالىط3

وحاوله.البسيطةالمغطةيةالمدركاتقالجذوروو!دوا،المنطقإلىإ،

القضاياعلىاهنمامهبر-بالأرسطىالمنطقأنوجدوالمذبئالمناطغةبمنى

كلاةهبرليشملالمنطقمجالبوسعوانأ.فةطوادمولالموضرعصنالمكولة

.اوضوعواالمحمولاذاتالقضاثانحتيد!لأنبمكنولاءلا؟تعن

البحثاوفبدأ.ارياضيةالاقضاياومثل،إذا،و،أو5و،أما"مئل

كافهبينما.ياضيةلىااقضابااإلىليننهىالمدركاتءذ.ءنبهدأطربقق

الىالينغواةطيلإ،ابالةضا،بادئينمضادةبقةبطر،بربااءعلهايحهل

وهو:واصدهدتإلىافروقاناانئهىوهكذأ.ضالصةرباضةمدر،ت

!ضابامهفوا،واحدف!كرىلبناءامتدادوارباضة!ثماائنطقأن

ئهحقالى5دا"ف*ونأندونبحشق5بهضهايستنبطالتىاالنحايلإ"

م!مهاذىاررالجدةاك-يل"مهداتءقذللاف!ن.الطبيىالوجود

05-3"بقلساالمعدرظرأ)9(
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-تشه.تونكتالى،،دشلةاقا)طر.ذءإتهه-!ق،4طةإةاز.نهلوبا،

+9(ا)مباراتأتحايلق

فىهاوأ!-لمخصاهوا!ةهشاء4

-خدتأ01?د.،ة:.تا،ق4اةطقيا50،ا)وتكةصرتنثأ""ذا

خماء2طبههاءالارزىكانا،دثصيىدآسور5،إلىخ!امهبج!اا)كلإ-ةةةهـتاذأ

يلهوارصهدوأ،ش!اممض4ءلى!عنلهلم!اءاءقء4ابم-ولدإةفوالنا-ة،با

نءخان51ء)هـ11تاالإشستولىو.ا!لىا!4ءذهرأىءنبرت0399سضة

لجاء4اءعفهاأءثر.أ.ا.بصالىإ،إثةباخرو،،بفاركا،عاوظعفماأ

ت!راقءئ!ةهتدواأنءواا-تط!كاثارنيد!توذا.ور!ىأءلعر-بءن

في4ابرثاءوضوع3إنو،0399ص:ةهبر-:ةق،وجن!ز"يمءدينة

كهلم،4ا،ضه-وطا"!ماارثةزكلنا2إليمضطووا-رفة511يةاطر-هو

5لمماءكهار.ن؟يرةجموء،ت!راؤاهذاقمء3و!هاون.،4الطبيه

سإ"ارقآ%ررات!.ؤةدواوه.ةاأورءاءأجميعقمةوالبنجميةالرما

ات!مءرءؤاتءواو.خ!ثاحةلاا""كاهر-لظاؤ.و،ؤيهأئأ.0391!"صت

ا-رباإوةيام3699-ت"،شلإدآسءور،مضةلود*ق.ذل!2بمد

،داب،!اروءءلةا،فذهب.الجاء4ث"ت9399سنهليةالثا4العالي

ية-تاذلأا!بمنااأوو.و،ءربر*يةلأاالمه!دةا)ولاثات!!"يشأ.اخرو"

شصت!واوا،افيلمتراإلى"ثارأو،و"نمايزوا،بهوذ،تماماإحاكلعبرأق

اولا؟تاقو-!او!اعةاولولإقبذ!آصعوا،4اةإسفباالدرا-اتءالمفى

.إنجلنرا)2(وقالمقحدة

لميذ.اوفالمأبالمهى،ه"فد؟مدرسة،-"فينامماعة"ة-كن1)

51-؟.صق"مصاا-دراأظر)لأ(

63-63-!قداا-دراأ!ر)2(
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ثمأ-تاذهمرأىيهمتونالأتباع!ب!ء-لالدىاهنىاإأى-ألكه،

ارتمافماات!ا)متصاوىأعضاؤهاكافيةل-ءلي"وررإتونيثسحونه

ا-ؤالطرحاةأن!رنعم!لاىءةاي!قلمولذ!.اموىواالقدراتلىمت!قار

كات،هذاا-تلاةلممعلىمحغ.ببراب"نمواءفىصةإذا،ماءأمأ

اصمءابهـااقأعااكأا!،فا-فية،!ةءر،فىإلمثاة،اإطةرا3إطؤ

،-رىأاآ-ياأ"لأنط-04""ا)ة-رة،صمواتأص!أ،لأةطقي"ية!هلوا،

االىبطةراا"لملاوما،الدلا؟ب!4مةص!اءءطأءنالإسهين"ذيئالىءاأو

بملنواأنعلىا-ماق!نبهي!مإلاءاواحدة04جمافىاوصال"ؤلاءربطت

كلثط"قكلاعلي!اببةوا"اط!بماعليةالةإ-لة،ء"لمواأنأى:44!مص")اة

المحنىفاءضةدكامةوضع5بسا!نهابهودلا-ف،وصرامةدة،منالهلى

.ملقةاصا15ء!ورشقفىاظ-ت"ا)فهـاأا)فا)-*ثيرةادكا!اتك!ذ.

!ذالىماو،هر-و-عهصر-ءطلمق-عةل-حرة-؟ف!،

15ليدنيتا"نا)ةإ-ةةةةخلصو-كأ،ابههتواةي!اكلماا!-يةت!اظأمن

إذاا،فىلولكلن.اعلالىا)-*لامءنضربق-ورعأ!ا)اكهكانت4!وروه

.ورأفىاناسابيناكفاهم؟تيماسأوالح!ىا:-قيقاب!قياصالدلالةقيست

.(11(4الجاوث!اتهم

الألما!اسهخدامدقةقا.لماتشه،أنؤبدلأظ-فلالهطلمقيةهيةوار!

ا!ماهداقملاواةةا.طاامباراتوالفاظلأاا--يمال!رىءبرليثوالهبارات

أةضمااهلماوتث-".الاطواستةبه!يمنمصسبضيرفدعصةلا!!يث

البثنحاولولاةذل!وبورنعءددةجزئيدةمعركلاتقبحهاحصرفى

انثائج.ا8!نبنهدوا!اوة"ذ.لأن.كا،اص!كونابدفممبدأق

اهلماءاصمتحلإلب!ئدية511الننرعةطصالمماءسوالبلسوت

بمونأفىيهترع!فلا.اءاوماقاراقعيةبحاث!مأفىكمي!مداولالثوفبصه

36سبقلاالمصدو)9(
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امبارةانحلإل"والن!ايلب!ذاولقصود.قي4"تجرا).لومقمتخصمهآ

ساحابدأمخدءرردةا؟-تفييىل4نتكاهكاوانعةيىاوأ!4تطلانحله

مناكصدبررر:!ءسافيبمنلهأإلامنمالمحتصين!تيستعماونهامن-لن

وانالتحليلفطرق،التحلبلمنهجإس!دمفيلسرتكلطربقةبمثرح

.ة؟،واحدةأصة!ممعيعاأنمإلابهاأطبا-نلاتنحتلفةكاف

المباراتتحليل:سللنطكيةاوتيةأررارمندالفلسفةومهمة

اعهةفامهاطرائقحيثءنلا،المامالنطقبنانها-تمنوالأ!اظ

تحليلدة-،!والنحوهذاعلىوالألفاظا!مإواتوتحليل،ببنهال!،ق

مادته.حيثمنلاصورتصيثمنالغكل

غ!لميلافءونأنينبنىبأنها.اورفةكتتكد*النطتيةوا،ضه!ية

توتيعقوقيد،قضايا.قادلميرتاا-!إممفةخاعمةالحلمقفها!صرأ

تمبيرحلا،علىاضيباءاهلىفىب!ضسقمهرف!ولافها،2811تأضامش

.حمودنجيبزع!ا!كتور

مخلإلهقالفلسنةمه!ةحمرأن:ءودفييبزيالد!ورويممةد

ابحثامجالةيرواكلداكصليلفلاصفةلأن،افا-فةانور!قبعتبر!بارات

العالم،4-تيةقالصثمنةالف!سة51!ماملتقل!ا.ءاء،الهلئبيرا،

أ!ها!ليىالب!ثموضهـوحوأصح،الحباواتعليلإلىالإنسانو-تيقة

اليوميةواطياة،لهلمبدديانفسمأا)ةلاصة،بطيىوبهذا،بمكلولكنه

افدفةتصبحذوبي.المحهوص"ها!ورا?ذاحقيقةعناءصثامنثدلا

.!برب!)2(أسامىعلىصرمآمغطقا

نثأةوأظر،08-781-13سلاقيانسدر)9(اظر

99-ه،.لد"شلفلفة

بةانجزادبنااا،خرو89،66-69سءد:""اهـة!وظرآ)3(

اصر"االف!ةصكف65.-03،؟،-18عىعودبخببز!ادكرر

.*"9صنة
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ثىءوص.محسوسةحوادثمنءوفىنمي!قنجهاكىالمالمأنوذله!

ا"-يطةاالأوأية!ناصر.إلىح!ا.ماإذا-واح!ذوينلهأنمئقد

هبارةأصاطوادثت.05بمضابهض!ا،تبمءوادثمنبهوناو!دلا

هواكلا:4الواح!يمطيهوالذى.ظواهر.أواكىءحالات-لسثهعن

.وعلا،تيطاروكلناطالاتبنكلا

كلتجكلقمجهوطتتهطؤء-و-ة-وادثالهالمثوامنإنوءكذا

.رة5وا)قاا)شاد:مثل.حدآواشةلئماسنهاهةمجمو

مكودةنهالماف!،قاواالمامااات5ءثباأن5تهااوءبارلغةالفاظوأ

وأم!وبئأوءسوعةكالتسواهافضلفةحالانهافىنتمنلحوا!ىمن

وكذل!.كثبرةحوالأذاتاطالاتهذ.من،وكلطمئطوقةوأمقروءة

.الكثيرةالأءوالذاتادكلاتتلامن!ولةالعبارات

نعبرمابينوبيهافرقلا.المالمهذاماررةمنن!اصوعباراااللةوكا،ت

ما،ةمننهاوعبارااالةةكلماتكاتوإذا-فقطالدرجةقالا-عة،

الآتر.البعنىارهوزاهالماخ6وبحنىجملتفقد.جز?نهوكلاواغا

ئش:ألصددبهذاممنىفكلمة:االفوىارمزا-تبأقهناومن

اواقع.االعالم"قكاةخماتلاني!والرهئينو!لا،ثىءالىبرمز!يئماأن

صو.ارموزامجموعات.نواحدةجموعةعنبكونهناواطديث

.-ة"(وعباراتلفاظماأ-المنوبةالرموز

مناوقالعوا.ئنات-ال!هماشقينذوالمالمأن:دتصووأنويفنى

بدراسةاملاءاويخ!ش-أخرىجهةمنا)بهانرمز،التىوا!،!ثة

طلمالىت!دررهوزابامتبارهاأفةابدراسةالفلا-!فةويختص،اوفاخا

او!ه-،لمنطةيةالمايدتر.كا،!نىلم5،ا)ةإس!فةآمبح*ذاءوهشيالأا

اليه،برمزماع!لىا،خوىالر.ز8دلا!تىةور!يأنثهغأنهاأساسعلى

.6؟159،9صعمبةنلفةفوأنظر)1(

المادىالممكر-2"
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الوافع.فىعه!أواليهالمرموزوجود!يثءنبإن!االص8وكلدى

القالهباراتبتطهليخهغأنها:باه!.لنوبةءسائلصإلمهاوءها

ملومقالبحثةبيلمنالاةوى))كل!ثبمونأنا)ة!دواسءنهـاثمبر

ؤسمأداةص!ث.ن4ا"ةءخماقملىالب!ثبت!ببل،ادنافةالفة

.\،أفيهةميمقا)ذىا،امالمبازاهادلوك6لقطر

الغةءو،مجهرا!وءقجرى،!يناجماهة،عثدا)ظسقا"-ثاوع!ور

عند"تبكون:8الدلاهوالي!ث"دفي!ونةمتدط.3يبماوؤدلا"

لاا!مو!مهالأشياءأعابينواالنوتةالصورة!نالظابقءلافةءلىءربرآ

م!!طونوءنر،امماتالم5اى-ال!يمية-31الهحث"ذاعلى!!طلق

ذإىعندي!مىمفرداتءقءركبةكلحيث.نالهباراتملىمركزا

.-!ةعلىاإلبناهعلم-

عن!ما-ي!احا)ةقاللغةافاظأيدرسالمنطةليةارضحيةنتكاوإذا

يةة1،5لاهةاأماظأ.طرحفماخ!ا-مركبة.جونوءةدمامفردءةفءون

أ-4اؤكيباثالىةتظر.جبربةموزبره!اوتهبىالناسمنإطاضةاطاعمة

ءةم!بابلدغاماهلىفيرمنمهبا"فةتحدليمون4ىيذواصةعلااالصووبة

سور!ما.على

.ءانيهال-ديدالأة،مفرداتفىتبحثعندءاالمةطفزوالوف!مية،

ف!ا.إليماالإثارة؟!حنثبا?صوسةأءنمهبرةتءونأنقيندشط

وعندمااه!امنفارغة!دتالأ%ياءطلمإلبهاالرجوعبم!نلم

علاقاتاأطراة3بطنركثرأأوطرفينمنالمركبةالةفهيةأوالجةققبحث

ق.أ!زائهامابينإلىبالنطرعليماباعلطأأوبالصوابنحبم."مينة

خذا،أخرىج!ءنمحسوسهوماخمنملمهئد+ل،ررماجهيمامنملانا!

لأ.21-79؟سلسابقالمعررألخر)،(
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وهكذا،الممنىءنفارفةعسوسةكاتفعوكلاعنفهبرلاالقفيةبؤاهألتكا

وقاخالىبهأار!وع؟صنأن:ءهئذاتالةضيةمخونلىيفمنرط

1،اقعالىباقضيةار%وعب*ونأنلدلاىإررترطولا،اطاوءمأالحالم

ادىمنعلدهاوليىءدء،أولمهدقبالمي!ا55!م:سطذلدةإن.تلا

اة!ابااءلىقيتبولاة؟طيةاطبرالجثههلىينطهقإمياراوهذا.ءدمهأو

فيىءالإخبارلاتدعياننهماأ-اسأءلىام!ورىاالمنطقاوقضاإريافمية

.4ومدئالمه.منخدهاءقثبحثمجيث

ة؟(.المينافيزيرقيةالهباراتالمظقيةالوضهيةضؤةإةطقا"ذاوءن

:فيقولدةطبحباراتءمود.ىبزد.د2ذلان5+بروة

فييناعاء،أيدىملقي،ةافيزأالهباراتذت!لىأنا515و)

مهاأةاؤلهالهايزهآماصايىتاةيزبةيةا)ههارة،أتاذانهلأ،نيامهم!أ

لذ4الاعصأتهذاءآفمىاط!صقياعلبرت!دودضارجشيماء!،تق،

طبزالإلسانأنملىمةتصراءاهناالأمرةلميس،ءمنى،بغيرعباوة

ممنىيف!متبم!ورا+هاءاإلىاعلبرةءدوديج!اوزأننة!لاهنهجمل!

ا!خةمنرداتتكونأنبحغ4"لة4ا!شطقافىبل،ادابقةالمهارة

)هـ؟،أوفملانحهالدىاراقعأماق-مياتالىءنصرفةومبارائها

فأءهفا.وهذا،تحبتهابك!نلاالممقبهذاالميقافيز)قيةالعبارة-

كال!لةصمنهاوليستاالض"،تثء،،!هامباراةاذا!،ءعنىبضيرهبارات

ل!ق،ادشفينالصيارفةفيرمننح!وعبهـ-اانك!دعربا!ى1.1"لفة

المباراتهذ.ونن!مأ.الاةةممادطمفىفيمةءابجمللاهذاانفداء،

فييركمةمبار!قاتءماثولسأنأولاما-ورفين)حدىءلىارائئة

!يلألظتنثأةواالد.72-66صعمة!فةنهواتد)1(

.3لا26،7"،302،ء،38
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جوهر،،طسيةككلةاف!انال!اتش?نتبرالىنثميرلاكه،ىأ،مش

ا-كلانمثلابرلقولونضين؟تيونالميدافيز4"فلاسة18إ-تصما،مثلا

نهىءةدالنىنيةالثاوالصورة.اطسيةورا?ه!اياته،جوهرا،ثىء

الممنىذواتءن!ط!ااألفافأإتكماإست!دمأن!ارائة،العبارةعايما

استعمالمافىالة،مضطقيرضا.لانحوءلىايرصاا-*ء4،وبم2إةااطبرى

.(9()،عضهس511-ل،-مثلا-بقولن،كارتالمأ

لأهباراتطقهةالمتلوعققياا-،دو

النانبهآرامهاهل!بناالمي!افيزبقاؤةشانطفيةاار-ميةان:قانا

الميتافيزبقيةوالحباراتلإالمارواأن:ثةررواال!الى،عباواتدراصةمن

دراصةعنع!ورةاه"!أنا،نوبنبق.المشءنليةخالأكا.عيفونمة

3،القضاياوأ"صملىدرا-ثاءنوسورة،"-كاماتالمظقي4فىفب

نطرها.فىالمرفوت،ا&ثافيزهـقانحدهـكدءذلا!

:الكلمات:ولاأ

لأمقاهيقومماأوالغةرموزصالمنطقيةالوفسيةشتمهاالتىالكلعات

ا،اثع-قمويودةمصمياتءلى8دلابكونأنهلىالنا!ياتفقمما-

لكلالإنانحباةقارجداقدبباوليخهت!ل،طثىءإلىت!ثيرلاجن

اتجربهيةاالإضبارية،المعرةأو،الحليةالممرفةقأداة+محونأنش!لح

بعممائاأحدانجكونأنالكلماتذه5ضجاوزلاوضدئذ.سعأوبمهت

،مقروهةأوبةم!توأومسهوعةأومنطرقة،كانتسواء3اطسطلمق

.اطواسصإهـراك!ا.وسملإومكرفى

يرونه!ينالفلا!صلنةد3ته؟وا!دةعمةلهبت-قبم-فكلمة

.07-96صطبةاللسنأةو()9
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اوولنوعادفراأصكثيرةومسيات،حهةبنءواحدة،مممةهناكنأ

كيف:صالصددهذاقا)نة)سفيةالم!ثكةويجم!فى،أضرىفاحص"من

ماطبيهة:أحرىامبارةوأ؟كثيرةفراداأنسىأنواحدةلكلمةمكنأ

.؟الك!3الإ

كلهاانوعاأةرادعلىبطاقواحدااعا،+طىابالاصم،وبتصدون

حالاتمنضضةمجهومةهوإلواحداليسالاممأنعناوبغفدن

هذةويقابل.أقرا.ةواادمعو!ور،وال!ضابةالنطقطرائقءنضتمة

،!مهمنتخمة!برةمجمومه.الكلهة01ءصةءنال!بيرة5،ا!و

اطالاتوملابينبة"ال!صابهزلأرايصورها-فلم-ف!طه،.المسىيات

كلالأقلامغثلالتىاطالاتينءلانغابلامهوراءذ.نءور"ا-كل

هوا!االاصمأنساصأملىوليىففطبهةءةمئ!ااوللاتبلماءأن-اسأ

ىذفيرعص11الاصمطبيحةمنال!مؤالبكونوب!ذا.لهصه!ياتمطايق

.حيثد)1(المشكلةوتننهى.عوضوع

بحتة.نةاقيةاالاةة!لمماتوء!هاوا،موز

نأببروالذىؤاتماماكالم!عمميات"يةطهأءداثاالةةكاماتان

.أياءالأهءلى8داا)كا+اتن!ون

لم!ناسوبمكنبحتةانفافيةا!خةإماتبمومغاارموزأن:والجواب

ارموزملىالانفاقبغءاداممشاكلبردونالىءوز-ت.5بضيرواأن

.2(ةبذةالجد0

تسى،تإذاالامحنىذاتف*ونلاكانتماكائنةوادكلمة

ماباهتلهاليتم-منهمالابد!نةققيفماالواقعكماقموبوداضيئا

.287"-س-طبةللفةفواظر)9(
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المرموزا:!ءواارصقرمماعطرفينوجودوهو-وهوفيكعفامأجهمن

وقدف*ونكامثهةداتكدامهامنلناإدلاالتىاالنوبةوأ،موزاليصه

ناتصة.3ئكو

ءهلمومة4-ز"هءددةصياتعلىظقالتىةلكوصال!مة،رموؤ

مهرفةالأشياهءالمفى4إليالمر.وزالمثىءءرتارعئاذكراذابحيث

انيلوا)مةادكالأهلاماصهءاهأ-ء:لهواجازدولاةبهالالبماسس،طء4؟ز

وءذاواد!ناركلانق!يركثيرةأءوالءاالأ-مد"ذ.و)ممن

الأ!والهذىاد.فءلىاطاق!ا.اله-وزسإلىءلىكا!8رءوزةإن!ا،

كلحالاعلىايمإطلاقراتتويفه:،منلأ!والاءذ.بينلماظراال!ةيرة

01لاتولاهذ.من

لهيدعندما،اءنالإشارةاسمءولدقيقا،لمهفال!ملوالرصئ

.اددداتمنذلدالىوماوالم!نإ،مانمحددةواءدة8طملى

لا.-مياتو-ودنمابذااخا)افالاؤضهقتلدصالناقصةوالوءوز

صوة-ة"ملهااكأا4اذلفاطأمطمتشهلدث!النافص،ارءوزاوهذ.

مثلوء!هابالةصجءنكاثناتملىتدلالنىالأ-ماء!لىلاثث!ر

.،ملاما-15ءألاإش!اشإ-وللأو.اهنةوالهادنر،ت

ف!نهاانيوز!ملةرموزاالعقا!مثللأعلاماسماءأخبار51منارغموبا

فاظثاأةالبيةغثلكلماتعلىتفملاتىإخةاءنقليلاجزءاإلالانمثل

مثل،،ا)ء!لأسهماءا8أو،الهامةا-كدا!يا5المنط!قآصهىماوص

دةإذ!-ماهاوجودلضا?فللاناةصةرءوزحلاداتا1ذه05اةصان

ذلأىخو،كاءلاأتمهوداالغرضالىتئردىاتتدامااناسام!ايه،ثد

.ء(9لأ:ياءأالمطقةل!اةماء-5حألهاح!ونةلادفة

-2/،.لى:!59!9-ب-بق"ساالممدرنظرا)9(
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تدلبل.بمينهفردملىتدللاادامة"ك!اتأوا)عليةلأ-اءوا

ه!هاأإجمةوهىمثتركة-ةاتبهن!اتههعلأةرادا!هوء"مجهءلى

.إوءوتاءور؟و-فيةعبارةءنلأةمه!ترصلاتواءدةكاءةق

برظوىالتى-ارءفيةالهبارةهذ.طيه!دلالذىإو-وتار*ونوةد

.بكونولاأ؟هلاو-ودذا-كلىالىلاءمااإءإ

في"ار!ئاركباب!ونكلا:أءدهما-؟وءانتز؟مهارا?اراثوا

ىأإلىمثبرافطالو-فى3بالمرة-*ونماومنهـا،واءدةردهلىاطببصة

له!رورةاإتىةةلالوصهفيةاارموزا5وءذ.دلأةرااثابهةوء4مج!ههنردة

موجوداالاةوىارءفىادكهونأنءقدولا؟ةهإءاوءودا?،ءاوبود

مثصاهدتنامنالفملىبو"ود.طكتاولابدالواقعفى"صى-لابأنافم

اطا8قاو-وفةاالمجهوء4أةرادأءدأوالأولى8اطاقاو!وفاردل!.

اطوامىش!ادة"واتملىاقوال!الوءى؟.ن11يئاة-بهلالأنانادةا

.(؟)طةة

الأهاءإهضعلى4وةط-ة،محمودني.بذكى.د،ذ!عنمبرو

:!ةولا-!لي"ا

هنا3يكونأنورةساةاإفضىلانهذا!دقالوسقاءابتاإن)

"ةوب!طوننأماإوقامطا.ؤلئوبكالوصهفىاءلبناةا،هي!-دالإءردا)ذى

.دءونأولالاإسذلاىدبه

الةلمصفةتدووااعا)اكأار؟؟-قيا)عاهاتإلىذاد5--دظروا

،ا)!"اتءنبهوعاتءلىا!لداالرءوزلةةبمنبم.ماا5ؤ،لي-إةبزبف،ا

،ءذا،لهاو4ة4الهرفيا،ا-زءيةادةرأءلىالاالدلأ-15ءاةبللاءن

هر،؟و1و،،سلنةا،وءلروحا،و،لمطلقا،!ولروتدنهاإ،)نا-تاذهة2

..؟.-"9سبق"-المرالم!اظر)9(
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الكلماتذه5ع!الى!يلمةأنوواضهح.ذلاءإلى15و،تهذاق،ال!ثىءو

ءكاواحدةكلولكن،بالأصبعاليهمشارطجؤقكا!إلىؤمزلا

د؟أأاقالمطما:.ثلااتفد-ا،ا!مفاتمن*بميرلع!ءفتوطكلصص

وففا؟.ا!!كلإمددإلاتايةاإو!وداتا!دأإلىالإدثهارةلاإ؟إخ!كما

الجوابوبءونلسأواالفلإةايات!اء*وأوا؟ءلءذهكلقشؤتءتد!ا

-كاه!،ءطلق،كه،أنذلاىوءهى،وء*ذاأ!رىءهلئهادا

-ةت،الرا.لهبارةنتواذاكا،!ثيرةو!فيةاتلمبار)ةط!سةلض-قلنا

ا)خالىإادكاه،كالت،فحلىوءودا-،ها،-كونأنرةبالفرو."-!ىلا

الصةاتكلفههةالوطق،يلبسهءنينتلوفيلالذىاكوبيل"من

علىأوالمو!وتال!قوءودعلىداه،ليسالغة!ذا،في،المضفههت،

فإنكان،ا!مة!ناأحدلكة:تررذبهد!-.ةنجرةلىنأأنإلىو!ود.مدم

!افهأوظلت،!4خبرةربهع!الشى،وصمةبحىمإوصوفانهال!

.(9()وجود.لى5دليلبتيريئةدالآإدأالى

والمنطةية،أئيةالبتادمملهاتبا،بمىلمهاتادءنلثثااوعكوهنا

ينعلافةمحن-ة!الؤتلك-اب!اإو.إ،أما5و،أوهو،الواو"مثل

إذاالا?!نىوليمونولاالواقعء-باتق11ولي!!!رأأوطرفين

جمكنلالذىا15-طوةلم"فيذ!وتاوسةأهساأمنيه،اطنر؟ا؟تةشا

.اتالتولوجودنةمحهةمأ؟4ة،رلااهرناقؤ-ت.لوس.طقأةافىتي!اءله

)بنها.إطؤالنى

،الفكرة،سورة،تحددالتىهـقةالثاؤار،اتبرطقيةالمتوادكلمات

وند.الفكرة،مادة"-ةاتأوأساءسالنىادكلعاتمخددبخما

فقدالصووةعنالاستنناهلابجوؤررنهاولكن01ءنالفكرةافراخببوز

.91-89صطصنةعمبةفص)9(
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ظل)ذلهومعيربةبرءوزالفكرمادةعننمبرالنىاعلماتافسنهدل

ئمة.إإلىورة

اشاةيى:ءلا،تءقتبر1)لقإنطقي،أالكلماثأهيةو-بافي

نأيرىالا!ر-طى،اخماق.الا!ر%طىالمظقن5ا)نر!لىاةطقاتكيز

ا،ضىمىا،خماقود؟ن.لمحمولواا،وضهوعهاءنطرفينلةء*والة!طرةأن

.1(.وضىوءات)كل"نربمأأوطرةينبينتةومالملاقةأنيرى3

لممةوال!،ا)ءلىوالاءم،اهلمااممة"قال!ماتثلاثةهذ.ضروب

و-ؤداءصماهو!ودءلى!ظةدل"كاملرمزهوا0فيهاوليمى،ءةلملمظة

واحد-زقالىتثيرالتىادءدةأىا!لماءمالاالا"ثباءاد.قفعليا

)2(
-ممين.

قيمةعلىتدليالتىا-كلماتامنالفوعذ"ىوهورابمدرعوعناك

%ارجىنكاآهيرالىلاودكنهاشضصلما؟.ان5تمبىود،جمهـاوأثلافيةلم

اطو)يسأ-:ية!لاةيةوالاهاطهالي،والا!!،م.الا"ءوالمنبهال

علىاةاساأبمحوإن.ءطاق?شلهاوليسالنسبم11ءكأهذاإلا!ه!

تطق!لات!إءلا-".ا.اذاعل!،المجمعاهـ"كمذ)دف!ن!صصهوأ:ىءعال

ف!ن)كانماوأة!،لا"تاما.قيومفىاط!مهذايةضرةدثهبأقضينا

افاالأ-طاءةء-ل.نلإتية%)4قيمةأوعاليةقيمةلى5الدا)الهاظالاه1

منولىويىت-الاعلامكأسهاه-الألحياءها!قبذاتهضيئا-تى

ةهـذتتقو-فيةمجهوهةلى5.نهااراحدةتدلألنىا)-،كلإةلأ-ماءافبيل

قبيل"ق"ىو)ليست،ا/طارجىالمالمأثباءءننهبذا:ىءقءناءسها

لعلبصلةلنعةوتأة601-009سلابقا!در)9(اظر
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%ارشءدرلوبكونلامما،إةا5و،أو،.قالمةطقيةاعلماتا

دوفرة2رالوعهىبل،وءدةمهاملأه83ابىأ-زاهبربطايمنه

)ليخرج44ممرقإصوق!االذىالإأ-انخارج!دلولأىالىتثيرلاساذ

ا((ةصاءمهمندإ،شبيب!اهالانةابةيرأنأرا!بماور،إ،أحىاتا.لااب!-ا

ا)قضايا:أوا؟هله:نياثا

ذواتت315طمنذت!طونأنينبةىكأالمهذوأتاءصايااأوا؟.لان

لىامف.ةيااقضاا.ت5-لمهفاتواذدكدإتاءنئفات!دوةد-?ى

وذم،قبليةا)!دق4ذلاةومهرة.وية:!الصدقىسورةتمد:ة-ين

روول،مد4ذيم:أ4"-دومعرفة.اليهينوأامهدقاورىةسليس

:"عودن!تبزكىالدكتور"

واحدةحمةقالصدقوضرورةاطبربينا؟هع8ا!فاءوءوففنا)

ؤاجمهاأنبحتملاذ،المهدقضروربةلي-تى2ةيةا-با؟الجةتكاها!ك

إذثهةثىأ!دقضروربر"ابىكاةتواذا،ةاط،سناذاالواةلحمحلى

.()2(طسلضمبلو*راو"هـوساطهنةارة"

ات.ين.ابئ"ذاهرإزإوتفافيينأن.ةت!ثءةاو!ن

يااةظا"لمكهوالثا.لىاءعموا.أظقوا4ارياضهاة!ايا"والاولافما

اعلار!لى.اءالمأءنؤم!دثادتىا

ا!ررقة"اورةسى2ة:ةاض!"لىاةفها:ان5ماةدأةإ؟طقواةاص"ارداة!ا

وء"فه-ا!تلفةإظروف-اتحتيرو!دقها.و"؟نزمانفىصئمآدا

.12،9،؟09صنجاالمبثاهبزالةنجرظروا391سلممبة5فاصة"!و()9

.935-،3صاليةالفلة4ظثأةوانظر38؟

!!./-0170011سط!بةللسنةنو)2(
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اتا2نلأوكل.).(منطقية8استحامسثحيلالنقيفىأن:"تاالتسورة

أكهلاحأربمة!المربعدقول،ونقيضههالالىثضسنعةملىالاقاللا

منبتين!اأ-تمدلأنها.ثتيأيةارباضيةو"قضبة.أتلاعةه"أرلهول!س

كلأأ.زهاوربراطو5أفالمتد.ءرتينلواحداةظ5ارف!رقةاالنظم

وهـءذا.بصأ15ورمزأقيدةيراطبرذإناطبيةا)اة!اةاب!لات

الما.ن!ولماعف؟دلأ*ظكاق!هاكا.قوضروراردافه،ةفهابات-ةإن

قة-الاالةضيةةتيضوءو-111ءءولدسالماهةو"ءأنت!دلماءءو

فيىةاضبةالىوا)ةضهلية.111ءءو)"سالماء!قولتديذ5لألدء--!يلا

بحوبنطلأن-ية!برةإلىذ"ءقنهتمأنةهل-ادة"ن!اأنعلماناأءهكه

ءولماحا!لغ!!بلأن!ااءضبارءلىعهاو"قيت!اةسورءلىدالتهذاءزىارا

اظا-ةا)ةضاثاقاطالءوكا-دةررآاضبرولابهداىلموفهوع!ات*رار

لانلأونة!!اجدةدبهبر!اموض!وهصعهولهاي!بر1)ف4اطاربعةالوقا

بأقلاوكذ!اأ-دق!امنالتحةقلأنبد!أبصدير".خكونبلبداأباقية

لةوء.ثةللا8ألاستحااصاأ.وأنعورجمببزءادفيوريكل)./(

اةاظهاأبهشبنهشكاءلىنفال"توهى9المةفي؟الا-:-اوهوالأولى

النوع.أنلاعقيأر4وي!أنلاعءةأر4بعإراإنتةالأن.:لبحضا

نانوظتاتضضيئآتقررجةعلىتةالوهسبي،"ضجرلاالا-تهاوهولةاق

الماءآنقالأنءدنلوإنجارباثاههـةاااتتا-3؟لطب.:أأواهلمبنمن

نونإقافيالف2-تاةلب!-طحهـس!وىفئوهو"؟ءادر!فىةلىلا

ولةوح..إ:!ر.-توىفىوه؟ماء"درء؟فىثةلىالماءإنااةا؟لك!ر:ب

فر"ظرفىإ-دقة-تبجم!ءلبقالولةت"الاتحا،وهواثكا

اطا!قيامءلىالأنترولااءش!اتوا؟دو"هيىظها،-الأناطاةسة

ةبركانماذفنةكلفنهفىشعات21وةهـدةدم.ة!لورإتاا؟8-ضفماإ!

وترافر*16-368ص!يةفلت!وأظر.ذل!قيل؟ن،

11!بم:..9-9"سبةاالمبنايرز
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اطمية)1(اعلبرةبمد،لا

صووةبلإةقامهدا،ورضرضآأةفهابرا.ةإن:المنطققطرمنماوأ

ورةوضر.41-ىاضهونا.نةارفةةوا)بضاأمتباراءلىأ!"-ا-وردة

ءيثاطهيمةاق5!اإب!أئميمابمنةوللاأ-ءونهاتهانقيأوقهليغا-دفها

أ-ا-،؟ون)ةوضى.تقواعد!ء13قوكل.لأ-طأأ-لهمن+هرفى

اإنجولة.ارصوزاا-تهدامقعايهيعتمد

قيلى"لأنءهداءهلمه"هـالذىوءوى"فهونكلمنلبالةاوخلو

أو-!دة1،1ب!ت.ته"ملا.ماإذا؟ت01فيهينصبأنتصلحممامادةبأية

فهع.ولاي!ونف،المةطةىأابدوا.مجرداءةدافيماأءب4ه3وق5ضرج

اكهاصفرار.هلىصب!رىا!االأة-؟رواص!نا؟فاق.وفهحلأنهفقا!ق

دىهلمبااهذ.يج!+للذ!وا.لوا؟دىأارالاصةلاف!مآمو!طون-نأيصج

ىاكلأ-اسانةصةلىةاء4أنهاهووقبلياضرورياع!دفاع!ادفةالمنطقيةإ

.مأرةةةالر.وزا-ة%داملى5الاتةاقوهو-ارياضى"اصمدقءا:"ظم

ولاأ،ق،ءا!اكىهنءوبحيث،وأ8نأملىءةلانفقاةقد-ممينة

.اطاضر)2(ارتتق،*ق

:نافغاووهررىبةرلإخبااياالقضا

05ةاهاآ-تدوءهاتاا.لىاد*ولةا!ا(وأجمهتافيئالفوال2وا

واحدار.زامهكانجهلوحدةاد،،تهذ.بينت!طونأنبدولا-ءنها

!ا.ن!وقالداحةالمفردةمكماتممالإساط!ائصءناله

ن.بدولا،محنىذاتمملأي!ونادممطتيمنءفماكلودكن

ا؟-8ممماتإفيت!ونأنو!ممنىالحمةنجكونل!:سوطهدة

.07؟-66؟صعلبةللفةمخوالظر)؟(

.كي؟-9،1صالاكلاس!راظر)3(
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وءب.لمفرداتهماليىاعلصائصءنرءزوا!ددفىبينها.وءررواب!

إلىبطثنأن-امباراتا!مباوثحلبلبنعرشعندما-المحللهلى

واتعةعلى8داكانتإذاإلاواحدةالجةولانكون.واءدةعةأغا

كالتإذاإلاهذاقيتأولاءنهاإ-ط-أإلى13ةايا؟-*نلاوريطةواءدة

ت!ونهأنبرنبغىالصفاتوصذ!ى،أمحلإمصماءأاطهلهقاوجودةالأعماها

عندماإلاقلايقأمدء4ءنا)ممدقتىينلأفى.جدابسيعأ،صئيةطلات

ا)ف.الوتاءأنأساسملى.واحدةمحهوسةوامةعلىواحدةحا،ؤا-ج

ئكونأنيجبكذصهاأوصدةيامن!د!نأالجمل!عل!ي!اؤابمأنيجب

ببض.بمضااتبطمرجزئيةحالات

منهوافحةكلتوروفاخمنمكوفىالحالمإن:بقالذ!وال!وضيع

إلىتفللا!القاراقحةعنورتاك.كلة-ضورهاأني!-!طنأو-

افى"بطةاراحدةالجملةمنويتالكذ!،ذربةوانمةإن!اءثاأبسط

ذوبة.طةاغاتصورها

كمعةواحدةبزئيةمنإلابداألاأ!ونالواصدةاالدربةوالواةمة

ء-تءلتصفأن-واقمةتكونل!-بدلااذ.ع!وتدبرةأوضوء

واحدمركبقالجزئياتمنبنيرهاةتمىلأنأو،مابصفة)واحدةالجزئبة

والجزئه.واحدةوافمةمنكزأالى!للانصتطليعمادمناذرباقيرءهـن

سفها!اوالصفة،الهلماصمالغةفىبقاةةالطبيمة-زئياتمنالواحد

ف!ن،المحهول،ا؟نماقبا-طلاحنسميهاللةعمةافىبلهايرلقاالطبي!ةق

واتةقؤبرط+اءمالاقة5الجزئياتمنوفير.الواحدالجزقبينمنكان

لأصماءابينإط،!رالهلاثاتهذ.ملى8داالض"كداتاق،صانواحدةبةذر

.وا!دةةوبمإ،فيهاير"لا!ارالجلةفىالواردة

ذربةواقمة)ديهـ!رإذاكانالا.مهاثرمحنىذال!م!ط!ونولا

ثىء!نمنهاثعحدثعاذربةعلالىفو!الابمكنأوعسوسةواحدة
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القاكربةالتضه،قشرطرروفرأنوبرفخى.ذال!ءحوس!مزقواحد

بنة!،لة!يضالانردأنيمهقا3برطونألاوهو.اتهليلاالييبفتمى

5لىاككذبب-دتحيا،المباثرةافى.ةاعلبرةفكونأنب!ءش.وبضةيه

ق)ةرارأىاذا55بئالآ%راتضصهاسأءلىوأ،الأترى!،خبراأ-اس

أختبارقاطارصةاوقائعواا"ةة!اواتهـلمينبطيرالذىا)و!+ثينمن

نجيب3زال!!تور،4بضنةاطاو-!ىا"المامنق!براكفاقضابااءدق

.(9"!عود

النقط"هذ.قاخطقيينااوفهميينامنآخرقلةررأباءناكأنءلى

كل،،8)أنهشرا.و،عبل8و،ورث،4إفلينالفارأسوعلى

عداهاماام!دقمح!ات-ذهاالىالأ-اسيةاثهضاباذ!قب!ااملمائضايا

نأوطم،اةضهاةاا-!زاههويةررءايةرداااتار)قر!!"آصاقنماا

املميةايااةضكلااجموه".جوننأهو8ءاكلقلههوايرءاوكل15يضيرو

بهضخبهضه،1آساقالى5المزءوءة

ذا5!كتا-اسأ؟-ان،باطلمةانهامب!ةءلمبةةضيةءناةلت،فإذا3،

بناءقامهااكز-ةلاا)طميةالةصاةابة؟خءتضاةرة.إهاوصددناأ"و

وا!د.فكرى

نها4عة؟ةولبحيثاقضاباا.قحدواأ-قلدينايمونأنةبدل،3،

قفءظوا-دعدةكلأ-!ةاتنبقأنيم!نصهوا.أ-قلاالذىالذ-ق

ةاتافاهذ.ىأءاأا.-وعنءةثااواحدايختافعلت!اقلكن!اؤ.بزاأ

وررر.لكطق،ولاةاءملىاادلموك:قررهءرألدذةلمالطع!:طبق6!ا)ذهو

(،()اءصوانطقاءند!لهاالةسةاتلأن

نأهو.الأو-فىاك!يىلونوالمةطقىاوضه!اارحليلينوا)ةرق

9إ-."089س،-؟،99،،صبنلاسدو5ظرا()9

089،-صطبةللسفةفو)2(
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التىياضاالةنجهل،لاتليارا-ل5آخرهىايواعلأاجمل"،أر-طو،

ور.5-0ايةالأوا)"بط"ارءداتهىكيةكامات"وضوعاتهات!ون

-دقهامنالتحةقءق؟لأناةصةياقفها"ةطف"ةالو!ه15."قيالةفهايا

مجرجزقباسمالاالهباوةتلألولا،قضت،دا؟،وذ.ب!اءد!هأو

جهكااءرص،مذء*قنهالأ.!قيق"بصاطةل!يذختصو.اكقصءذا

ةاحية.منءذا،عنهـانمبرالتىاط-ية،الواهءلى

اقضاياااواعأكلأن.يريالأرصصطىللةطقفإن:أخرىناحيةن4و

.-لمنات.نللوضوءذلديك!طهوماو)ءدءوفموعءنصاكوا،

نهأؤىل.الإطارءذافىلافءهـالةضابرالمنطقيةالوضهء.ةو)-*ن

.ءلاةاتبيغابطؤكزأأوموفهوءينذواتاةضا-و-د

ذات!.ةاةاأنهوالواءهـ0لموفهوعذاتاةصيةأوةينبين!اوا)ةرق

.ذ)تالهضيةةنضهن)يئ.فةطوصفتهلموضوعآ:فههنالواءدلموضرخ

منها.تبراكأاراقحةاأطراتنمثلكثرأوأءوتوهين4ةهددةلهوض!و،ت

نزا.؟اطدةصالتحلي!و،ةطقالأرس!طىلأنطقةيناترقاذأ5

بقولا:،عودبح!يبزكى.د،!!ورهانتاثجعلإ،نبننرلأخعافيةا،ضهمية

لأرسكلااة-إديلفا،المالمإلانطروءيةا--مموبئقمحيقالفرق)ن)

نلد.أوء-رز.الصةة4وواحدةحقيقةادءونأنإلىإمماحبه"نة"

!ذ.ءدةحقائقا!عوناأنإلىإم!احبهة!ينتمىالجدبدالمحليلوأما

لأوضوعات-لمقأمهمدفسأظلالأرهء4النكلبوجهةأتذتإذالأق

!!يكونلاةالصهودلمراحلىءت.ثمتىوق.أهلاهاإلىأدلاهامن

ا!!وطكاقيقتهىأحتىللوضهوماتن!ءذلهام!فاتالاهها4أقوما

منأنو4ماكىةءونولافروعمنمخظماكلبصمواحدءوفهوءالى

اطدبدباالصليلالأ!ةتوأما.!مل!االنىنهصفاألاالوا!دللوضهوعذ!
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معينءسنفمنالكونونالعتكونأنبدءذىبادىءيط!تر!فلن

ثىهعن"-!ربةئقول،%،ماتءملىءن4!،!أوماا:!ربةافتطرعهبل

تبطة!مرإن!ا:باءأ.لاا،ق5أوثميئينءننقولنماوآ،ءهينةذو!ة"انهعا

!ذمنوأ!.نمهبماأفلولابمه؟أعفىمنهاواهـداجممللابرباط

اوتا"يهـ2هلأنع!احه،علىمح!غممرلةدالجدةاك!يىلأن:3كلأ

أف؟رءتحفققحرلاةابايرقدالذىللر!عوصدهاهىالجزئية

.،1(1بئالآضرروأف!

اعلاربرأأالماءنتفدثا)!الهتاةاوثا!ةدرجةءاولكن

،مباثرةيهركهماليسالىيدركهمماللنكلمبهابقفزعبارةصإن

رلايرى"أنءممليناليةيل-4علىلاالاء!مالمصبيلءلى-وابس

،أسودنالوأرى،نيةالدا-طسقه؟قنطبعمحاقمبيرافيقول،أسود

.وجاتغةإنبرتينياضروربافياصياا-لهضباطا.ن!ايصتنبطأنإستيعفلا

لأ-ود،اون5إدراكهشب!تاثاوه!-ءنهاكذاالواحدةطولضوئية

يستطيعماوكل،ك!ورةالمذالضوئيةاوجةاليسءولأصو،االوناإدراكلأفى

عاليةكاتف!ذا.اءظلهادرجةعنالبحثهوادباواتهذ.مثلمخو

.2(ةاليهنصبواطالىبناببلغأنؤبحسلأبمهابهاورنبنا-واباعدت

اهصرافلاسفةأتلا):!-الا-:تراءمع!كة-القبيلهذاومون

أنالبيىلمالمنينالىالمبرواتقببحثواأنوبحاووناطدبت

ءنهااءلمننجا)تىالأ.ثةأنخ.بلالمئةملىبةط:قعامافالوأيصتنبط

المالمبج!وزةيف.فقطاولة!من-زئية8مهأهىالهامالقانون

-.،،ص"+دبةال!لسفةصاةوانظر299فىءدبةفلسفةةو)؟(

+،."سعلبةفلفةفواظر)2(
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واد؟فى*إومانالهدو،ومنالمسنقبلالىالماضىمنتجفزأثه

)منلأاالمطلق

عنه،يجببواأناطرريتاههس1ةلاسفةحاولاالدىالؤالو5ءذا

كلقا&تقبلملىبنمابقعامفالوقاسننناجأن:،هبرم،فيرى

مدهـكثرمهماالاضمالسبيلملىالاممهقةيرجزئيةضراتمنأحواله

.القالونهذاإلى.ؤدىامىاالجزئيةالثحارب

وفل!هتته*.ةبة.ةوبر"ووضراطبيبةاايناالةوأن:،نتكا،يرىو

.(؟!رةولةسا.ذ5ر.!دءنبة؟المر8رمحاوباتز

يرىا5مند!رء،كانت"أن،عودنييبزكىكنورا،يرىو

بيقيفرقأنهأ"ولخئهوءم!در.ا!ابيصةاا!نقوافىايقينواالضرورة

وخماؤه.يةفي13كلواحدأوعمنفيهاأاريافةافينوةواالطبيحةلينقوا

صل5؟ف!زالىينقوا!هلعضدما،ءلااعتبوارتجون،في،وخهذا

و.ف!م،ط،المتضميةالرأ!مارأءندا-وابوا.ليةحمااكلهاالمابيعةفينفوا

أيخهوةوا،اطبهةااينةوابينفرقاهناكأن،!ودنريبزعىالدكتور"

تكرا!ها5!ز0بةفكرارخهالأبهينيةأيةاخاوا،ايةا-ممالىولأ/ةا.ارباف!،

لاتألتبإن:لوةاوعذ،أةا!ديحفلا!ديد،قته،ة"لصدرها

اةة*يراةفىوالبيئياةىالىا)نةعير.وهـى!!نوارقالةوزتأاطدثخة

.المقدماثقتضمنةلذنجفا،اعلاصإلىا!امامنرا)فا3لة"ةبالر،ضى

أجزاءت01اقدةا،ماولالىص141منالفكرةتةلفالطبالنفكيروق

8ا&ترةالجز"ياتقتهقأمإضافةفي!ااماهةانينلةوافا.التائج.قفقط

.يةيئيا)2(وليما!،لىصطقهاالإضافةهذ.

.02،-702صضلإأ15-ةأتورو1()9

."."-703سامدرانةسظوا)2(

المادىإلهكل-"2
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وتحلبل.تحدبدهابفيةد؟ينافىالفلاصغةالاء،لف!رةضنلتولقد

آضر،احئمالملاحتمالؤ!حيهيئالدىالأصاسلباندهصهالإء،ل

بفربقالبرثفأ،ى.عددباقياصااحنمالىكلفي!اسكنالمهءن)ذاكافىوما

يلتمسأنبربدالفرةقوهذا.تحدبد.بمكنا-ممالكلبأفى:الةولإلى

منث!ماطبأن:ءكزض!اار،فهيةنينلأقوافرارعلىبقينماايمميةفيالةو

اليةيئافىسمحاولاثمق8عاووهذ..واءدةوعدمها)صدقيةينءيث

الوف!ميةأظرق8المحاووهذ..الاصتنباطقهو،.الاستقراءلنتائج

ا.احثون1كادبئالمثس"ةرنمنالأولاربعبعدامحنوخاطئةالمنطقية

-،بلوليم5و،ر-ل5و،،دابكار5،و8بربو"أسمروعل-

و)ءنباءددءديدايدهمخدبته!رفتوع،نوعانلاء!مالانأهلىي!تةقون

اتحديد.افرصةإمدةليماالوصهائلقي!!فةدء-!!لتيرالفديرده!ذا

ي!ءقمنهنوعو.أكلسسافرقدأضى!طونثأنبرتهل:ثقالأنوثالا

ءلاأالى!اارقمظسرفر!4ان:تةولهأنوءثاله.ءدديافديردابد.قهد

الطبيهيةاملوماقا)نوعهذاثفيدءاذاول!ن.+ءوالطاو!زهرفى

3ون.نبارفمدهأ5رفناإذاوتصوص!ا.بالواقعءلاقتهءا-بمهئ-

6ارهررءيت-إذافلاالرثمفاإورثلزملادعلىأالى4الرتمظاورفرممة

درجةب!قشال!ةيرةاطا!تالىناجأماةد40اأ:والجواب،اتمى

وهناا،هرةرىءالاتمنة!الكررمابقدرفملااوافعامنإلاءممال

لات141مج!!وعملىالطبيىقايون9الطباقاءلمالدرجةدهددأنب*ن

الاحنمالية.باك-ائجكتفاءالاالىمض!وونوصن.ا؟زفياتلى5ولهس

بنحصرقلأنه.بىاطم!ولىإ-خيلالإتاريةالاتضابافىيناليةلأن

.(؟)عي!ةورطاعلرومنغةرأنااالحليلإ"!قضاتا

العلمية"فلةا8نئأظروا9؟6-9؟.صبقلساامدوانظرا)؟(

033-7؟هص



-،3.-

قه4نمابااةا-دقليةا-تمانبثمأ"إ:ط!اعبةارفهرأىإةفىحشاوءلى

اطارجى.المالنمن5،ت-دث

نأالآنالمةبولءنولبى،نحةاتءدالنين41قالأعيأفىوءو)

!ها+شرالنىلفةالطاضنساطسثواهدءناآ-ضهامهاندة!زدءمبى
.ء...-لىءر

تضيهلاتحليليةعاءت.مقدءانهاقةدؤص4مابها3ءرر4؟فبه!مدق

و.لجيفرلطااتببمايئالية،:وة!"ءذفىت3تنةك،أدثدءااءلكءلىاإ.

لت!ناأةلو،الصدقعي-حا!!الالادو-5قة-*ونلاتادةق،سبه

من!يةالة:وهوصهنةءلى،كالت")ءاهأالذىال!زالالآنتمس!ناأهلى

الصدقيةورصةفم!ذا3ص!وبةان!وانصجا.تةدالماءثمىاللمةتايا

ا)صؤالذا5نا)فيألو!الإ-ئنوءذاصورةة11ءتلاخ!احا"بخاأؤن.ية::ة

الفرورةذرءمهءنلانهومةاا!ةىهمهادق؟:!ث?،ذء%%اا-ا،الآفى

ا)ءفماباقلاضههـورةنهبألأ-هـناإل.ات-ردب"اا)ءفهايا2تالأ!؟ال"وال-فى

.(!ت!يئ(ءولا،لتىربة

إ:طةء،اثةصفالوطرفىوصفةا)رةيةاالميتاةلمنر

باراتوالهال!لاتزةضةطةت،11اوتءقياأنالىا،نو!لتا

اد*لىاتتددنماإوةإفا.ق511"ن)يةخاخهـاأمما-األى5-يةبةأبنأليتا

مطء-صألأ-اهالمماق.4ابذيئاثررهىالنىتدكالمابا-إءخىاذوات

تد4وص!نيمج!وءزءلى"012الواءدةدل1)!اد!لإ،لاعاهاأو،الأءلام

كلماتا)أو-اربىاطلماا)5%-اءأءنبذاة:ىءقنا?ا5ءئتحة لىس

مدلوللهبصونلامما-إلهاوما"اذا،و"،.أوثلالمنطةيةإ

منذل!،ءداوما5وح!-ء.ثالي!سل811!زاءأبطبرا-عة،.ظر-!

المحى.منضالف!وتهـكلط

.6؟3ص8علبلاصفة!و)1(
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ئه؟وأنبهبو.أ-؟،تا.قمضاهاذتهر،اهـفولاطإفى:وتلتا

41-ا؟مه.ق4وا-ورآر.نرآي!""اا00أجزائ!ا؟ينؤيطرأ.!!اةالجةفى

لمؤ،انه.ما!ى

ط،تو-بهذ!ء.إ-واتمةدا،.لىا،ا-ورةا؟ةنكرنأنمجبكا

،ههرر.ققا!!اتهيزأنأ-اسملىو-،ا&6ءالولى5مرا-5!ايق

ع!-و-ةبراةمةءلىواص-ورةجمة.را-مةهـءقمندءاإلابنأقلا-

فارغةأوا؟ل.ؤذ!ءررا5وماف05لالجىبمونفةطبهذا-وا!دة

-.الم!نىمن

اتابارواإطألأا.*ينة"-رىأ-!اوةفيطوأنيخى":وا،ن

.ةتة،.را:ةةبزتا513إأ،4اإظت".،لىالمهارأءض.!خاشاالميتافبزةقية

*ا):ىإ!خرنامربمأإذاى.أتارا.نذر511اكهصو.ا&ف"قليةخالأنها

أوجهأندأرلأكى-لاتاولبهضقبه-"ممافدأكأاالضصوصا-عن

.*بونبهربراف15ةةصروأنا"يىاةلى5ب!5مة.كمباراتالىالنكل

.؟"ندمممط

ترا!،؟!تأ.قيةافاا،ء-ور،ودمحىنجيبزصفا!كتو،،

أنهص،حظبااورا5-إلبهايهدتاءكأيةإفاوا):إةو!ه،قا!يتافين

!وبالنالى"ء.لولا،-ورةء3لابر..أ.خاكا،؟،01،فيزرلقااليتأ،

ماب!وفىهخاءلىلةصرممرأنناردأةلموارأىلمرفواتابرثافيهالا!برز

له5طلمة،ترآإءمهوو-.إتةاءأا-دفةالةاحاطروجب،محنى4

!صة-،فءيراةاتو!ة.ذ15ار.در،ةررماو-.قي،لميتافيرالأمجاث

.؟(()والىثاتيةالطجي!يةا"لموماإلاا"لمازةداقيددناأفييبتىلا

"،ةفيز9.!ااتا":ارانأذإياصابفياااه!من!لميةار""ايةافا)ايقول*

!صعمودنييبزكل.د-ةاةيزتا41خرانة)9(
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نةبملاثثاء!ق511ءثن!ابأ،ةاةين(إث:اة"د:بىقي!،،قااءا4-طو-ت

ند-&أن؟-*نلاءمروةاا03أث:اه13لأاء،،ولالاةءلا(ا"كاءت

ءن!اة؟ةب"فاا!-ء-بةءالأنبءذهين-وءظ،2ءن.ا"راسب!ا-ب

ءنقنهدثالتىاله:اراتأءلا،ةة-نولذ"ء،ل12وابىاط،ةلاء4اةا

،-صا"ءددلا.تىاإهنىبا-؟تآبنة"تءرةزفىا!لىاطءنوطيرإ

الأضاءق.-تنالةايين5عن!ضهدثا)تاباراتاؤىتاةإإلىورباك

ءلما?ونأن.-إحولاف511ءن)ثةظ-ل121وة:ء"يراطة-ء"-

.؟((1ملمءنجرءآدولا

ميةارف!ارا-أ-ءأ،ودءب.لم:يزووةلديما"نأ::اةأزاصهـذو

وحتى.إت-ا/ة-زةةاافىرةن!اأة،اةهيناةإتباؤةداة،ءن+ت"اةاددلمة:ة!"ة

نا،إم!وألاةهبك!حاءالاكلءنث-ة!اكل-وتارةابرةاز:اةتاتاإنةن11

وأكا،ت"نأ:يرىو-ل؟15واراظ-وهـتاابماةانأ!روةءهرف!

منليةخانهالأ.وءد!وضه،ةزدةتاةءكلكا.اتءأح!اندلأ)ىالبارات

.لإم!نوأإافملمحهوسءلندللان!اأاء-يارل5ث511

منالناحية!ماةقدرداالوءرددراصةأنوهو.آ!راليالىولت؟ل

نأبئءفىالأث:اءثمما?نوءود*رتأنله5ة"أكاأ-اءلىةتز،إةط

كانو)ذا-الأثياءينأثكأكةا"ا)!؟نلا؟-أمجه-داوءودءيهرت

ببمبأنالذىا)-اىإهلم1"ويه!ةاتطقيةاء:النااءند"اء!لي-داءوداو

ملىالأمرنهاكةقدراستهإلى"وعهولات،ززلهة41إ)ءلموأدأرسبهد

إيى.وسيههو!زئبةثراساتمنمحداهماكلأن:أ-اس

3،طا):ةقولاهذ،ءودب.بجه3زصورلابما،يتررنأبعد

نبحثق)ذندلأ،الاهوت"نةسههو،الأخ!اللم5و،الأول

لأءا3سبقلاا!در)؟(
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موتو!هووذ!،ائه،طبيمةقباحثاثكرفىف!.مما،لصارحوداعلا

تترزهـااثهبارلايحصلموةوةذن.،طو+رأ،ر.!ءو.؟.أبخيئافينرتقا

أةارخ"*أخ!ااتاوا-ا"ذ.ن!اهلااةأرفاألأنج،اذ5بكهناهاألميتاة:زتقا

قدإننابقولأفىاةإةرراق-.قبمونةان،هةى0المبمارةيبه!ملمماثال

ا،لا:ئربد.آترجانبانرنارأني!*قوكان،مدهبنابؤبدلبابااخترلا

،،اثه8ق5لا،اطلقا،ق5كا.تالن!هنأقةأةجمال!نةنناأعلى

.،فهاو-ودس!رةةوذ:اةثة-ين"لا-ةاةااربمةةاةحطاكىوعا،وتإذ

ثه*!،-الإطلاقهلى.8"تا!ىإنكاتذ!-ةواهة!8إلا؟تلا

!اررت-:اؤ!-لاءولى،لا"ةابؤ؟قيمرةةو5كلاوا.لأدياناتهثمهكا

15!!-د،فها،ةلدة،اطةالى،لةد،اإطاق،وكامةوها)ةا-ئإحاظا

.!1(هدا

"هـاةا-ةةاق-وبرلوالم5-أن:وتةررلو-وداء:-ثثةيروء؟رزا

قب!:و8افىردودالى-قث1..3اأنأ-.ص!لى.ألاءوتا،لم؟ت"

-:أن-!وةنأ؟إولو،قاةهيز15551طو-أر!-،رنة-،وهو،لثهاطهيمة

"""وة5ا:ئر:ور511*!؟"ارةن!اأةب!!أ-لإةهاذا"ق8عهاراتر15ا!ث

فهةارن!اأإتلإ،ارات5110ذه"+لس:ارةاتإن:ةةولأنبرةدأ"فكأ

إؤ،هـا،طاهأقيم:"هة-ورن؟وةنأتتتارو.؟-؟نأ-لمو!اق.و5ا&كأ

لهلإابمرةة.:ءللاظر.قإذكا.تو،افهث؟"افا-ةةأقتت"هلا)!تى

.-لهوة-ررلى5-نبادلأا"اهة5ح!

إقى،طا،.آاه%ابم"مت"ذةالىاا،باراتوااحاهأتاأنىبروهكذا

وكلءاثا،".قةارغآت9ارصكلالاهوتاة،لم+!لاكى،وجود،أو

8ن!ت*اثةفيم،ايمق.ا،رةوضةايناة:ز:قاا.نالأص!اس"ررالى5

افه؟ق5ثاطدن4بدلاعنهحديثه؟ونأنا!تارالذى!مطلقرففه

:قولثاليهأكلرأ
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وبمكن،اط!يةاعلبرةمنمستمدا*مابفولهالميتانجزيقىأنأما)

لألي،يزمهأحد!أظنمالاةذ!.تحقيقهإطصه.؟فىاعلبرةالىالرجوح

مماليس-منازحةصميتافيزقموتوحإدهفلةااتىا-،المطلق،

بينكاناذاإ؟4،أ!رى-اتأ!ةإءسأوبالأذنيهحأوباليربرى

ب!دولميةة55و!فاتءهينمانوزمعينبك!نمحدداص!بحأالمحدساته

.(1()"ءطلفا"

قكا!5أ-ألأنلنايب!وزلافماله.اطاقاهذامرأ.قي!نومهما

ةةرقأفيبمد،حمودنجيبزياد!ورا"يقولو.؟نن15.ؤءددغير

دكنحا"امهءق--اطلا)صبةتالمثمكلوهماالمثكلت.نلوعين.وو

إلثاقادؤالوأما):ةولمنطقيةا-تحا!اطلت!له11والمث*ت

لهت!ونلاكاىأى.وار!انادع!ل!وراءةيماكا!ءن4ةؤ!ألالذى

لاءهلميةص،صظءيةةةالإءا"ؤاصتط.زمنءنططة4ات!ونولاإوضع

وسادتنه!تال.13ا)نةخدالى"قاوقا"وليسءنا4!تاةةفالدى

؟ونلاقاريم+!وءلىايؤة5ءااإدأتناا!برفىالجسإذ،ضاذاالمنصور

كلتاثاةفىنرانضا.زمنمناطظ،قأو،نم!.ن؟روذفىوجود.

أ-ئهـب!خابةف!.ىزا!ة.شكلتلأن!اإل.-لمهالصموبةلاالميتافينرةقية

.،2(!وابلها!طونأنتطءيابة!يل

افهاا"هاراتواا-ء!كاق5ثاطررمجالو5آ!رءالالىوند:ةل

الكا!اتذ.5-أن"!ودنرهبعمزالدع:ور"برىاذ.ةلبملى5-دل

فى!مه،سب!و،ورأثرةاها:ةا.قإذنةاى.ث511؟ق"فارتتوادبارا

بدلأادتا!!-بونأنئة!أغاوتورى"نعنفىجاءتهكذا.

الهد-اتهمن

0717-سعا!ية،فدفووانعا-08عىبقا!المصدر)أ(

،\-07سدبة5"سة(ن!و)2(
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هلىبنطبقملبهاثنجطبقماأفى:أصاصهلىالأخلاةيةوالحباراتال!،ت

أقيمةءنفيمةهن+نبرالتىاتوالعب!ارالكلماتمنأكلثاءا

فعالاعنئمبرلأنها.الممنىمن4%اليةالأخلافيوالمباراتوادكمات

حدةئناسنقصرإننا):قولعسوسضارء!ئىءءل.بىلولالضى

!ير،،ء؟لكلماتفيهانرد"،!،،الأخلاقيالهبارات5لىقيأ،

وذ!،ىءرا.ا.وللدهالااؤكيزوثلب!اؤةالد!ص-5،اخا..،بصوا،و

!ذلديرقالأن؟؟ن،الأتلاةليةالهبارةهنا،قوءوزماأناءتبارعلى

،،قيمة،دى5دالهالفافاأتثمملكا:أصاأنحيثءن،،اولا)دباوة!ن

العبارةأنإثباتالى.و-"الآنء،ودناظموكله-اتكاءاا"ء،-بم

مبارةس-"،حمالاأو،صايت،-يرا-:ىءة-ه،ءقتن!دثألى

.3(1(نى511ءنفاد?

عنتعهيرلأتلاقىااررعنأءها.ء:12ح!اداا)كأاتطريةا):وبةول

،خالساعضد4ةثه!يهاهالانةابجدثنأ!اولا،ماهث!زاهةاخ!مادةمالأ

ثوصهفمما)ورتالنة-ليةفحالاتةلاالأن،ولاعذبةت،-دقةلااذنرو

هـكنلأ-ار%ىءكىناوء"ءلافيلأا"!هأتاأتلوكااإذ،!ذبوأبصدق

اط-م!طنا،اظار-فاكىءذ"ىلينوييما!ابة،اطابا-دة،اصا!هز

كل-ك!هوليس،الوصقا)فهبلءذامنلدس-4ناة-كاالأ!لاقى

()5(ئههواوأنهاورفيالنكلمبولمنإبدءو!و!!!:ىءاقع!

بهتصلوما،اللاهوتجابإلى-و!ةالمرةةيزيةاايئءنودمد

االىب!اثلأوااةجم!وأالنفسوض!دواروحاطاقاوادردالوصدنحو!ن

الاكلية"،الكلمات"ثلافا-فيةاالى،طت-لمشط!تبهء،ءولقدود

.،)6(نهذاقا!مثىءأوا؟وهر"و"الح!ىاكالإدإ."و

13؟صافي(دزبقااأةءهـا)9(

؟13س!بةندة،ف!وظروا939صابقأ!اامدر1)3(

؟7-.صماليزابناا-را!ظرأ)3(
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المحنى.معوخةا-لمع!وموجه!-بقىاليتاةيز"فىكلامأ:يراى-و".

بةبخثبربالنجرأن؟ءكنمهاهىولاءاصلنحصيللاهىة!ايابق!+لأ

النىلاتالظلماننوفرلاالتىاقضاباةدإ-وقف!بنرإقىالميناأنومع

،س41وراءمحاحبةيةأخبارآيخبردهأدهىالمهنىمن4اخاءيرقيءل!ا

.المتى"قةارخكلامهأنيدرىولاذ"ىعهيفل

بقية.الميتاةءرالجما،ةصرةف،بشءهللاةارخإقىافبزا:ةا)مملام

أعيهاحقيقةفىممنها)،-قيةية4ؤ!ثن5تحبرأنبهايرادءبارةنهاأءو

نتكاولما.اكجربة.ءتقهةرفىءنولا،حاع!للءمه.نجمصبرةلاءى

،المتىاتذيااإهضاتأخةذكاة،4"ا)ة-رةوضوإلةر،صهلاطالاتش!مب

لنايزءم.ضى511ءقضاللاهنافيؤيق!نةولهمابأنكبدالنأةبررءالةا،ن

المابيعةنطاققلاتدتلالىةيةة41منبيلمجاءدادةنهأفاداليثاةيز

4!ىاواش!ادةاتجاوز!الم،ثباهأ،عنيح!دهخاهوإذ،المثم!ودةصوصص،افى

ةتتمسليأأا:كااذأيتااش!كننااصق!مهتماتإةداأىءنسأله4ة

ذل!وةنكان2-وا-كدةإ:،1تبدأأن-اناساؤسالى5حتميرة-كا

خرىأصقيتةءنأئجك4ءمبتمادءبمننهط-ةآنأبروؤتفي"2وذ

نة-دو-صرتعرإ؟يةماتب!قدةدأت)ذادإ؟اطواسلمااقعنتار!،

تضرقيهقمما،ص!ة،،أو،:ىء،و!ودآ-:دلأنلة"-فبهءيى"ةيا

(9(8"ا)تترأطااق

4ءت41ننشداضىا-دقاالمهياةيزرةضماءلىبتاهإنطفه4اوا،ضهبة

كااتعمواء،ء-مقةن!ابأ،1وصمةي!*قو-ودات11أنونرى.4اليقه"ه

ق-13اأخيوابقةالمطالأشياءاوبعهف-ء-وسةةيرأو،محصو-،

بها.لالصف-فة،اطق،أن).ونرىلموضعهذابلب-!وابأر

عنالنا(سمن.فردلدى،اهنةادا،بهادمهفبل،ا.باواةحامنثيئما

3-082لأله(!صا!رإ؟(
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بهاليمبرالامئقا،سابيقولما،اعبارة5بهانصفو،لنالىالوفعذه!

يجوزصىموضوعيا.خار-اكائنالأذاقهق،اطق،فليس،اهتقاد.عن

الاضقا!بين،ملافة"ءو"،،الاهفبار"ذاملفيهببه:واأنالفلاسفة

*قهف!طون!،%!رىجهةمنفيها!تقداالواة!الأءروون،ء!ةءن

ا؟ءماءنممقبأىإقتطاطرفينببنيكونحينطرةب!الينأ"نةاطق

هوالباطلادوالاعة!،ايهإإصيرتاربىطرفمالاهواطقةالاءضاد

اضارتخاوصىرت4الىإصبماهوأو،ا.،اإصيرضارجىطرتلهماليس

.()1(فالمةماص.!ولى5طبيه-"ن5نكدفلا

المنطفة:ةالوتأظرقالميتافيزثقانشأة

المبتافيزبقاوخدد،الميتا!زةتاالمةطةهزالوت+يةؤؤش?ذا

تماماث511.قال!لأنه-ي!سأني!كنمالاكلان!،أ-المرفوضه"

ف!.ف.ث:ما!يدلاالميتاة!يزيةيةوالحهارات"لطت11لتكااذاو)!كن

قءتدءاتبينءفتاريف!ا3امتداد!لىافا-نةاقوءاكلتنث!أت

المعىأ

فها-ؤالاءذادلىالإجابة"ودءنريبزصكشورا،يتتاول

3*.قءخلفةمواضعفى،عد!يةفلسفةغ!وو،،-!يزتاةلأية!ةءرا،إيهكتا

تورخيئاكأائةةرااننةوداتشبهيةيةليضافبزاد!طلاتنأفيةرر.ننال!تا

وأ،!ادالاةةلمظقةيه،ذاتفيروه!،اصهارةةاهنالمحزؤينةيربها

راقأولى!و!برةنهأ.ن!ماعنقاداطوتثهمدةاةاساتداولهةافارةتثعبهس

قكإث.قأقأنالى.4اتليانقداابمةا)طرت!تب!تايةما

.نهذل!إلىاناسا.بخبهور.فارءاجدهفيفي،مما3دلينأفيضهاللرت

.ةهبدزمنمتذبهاء*اخرواالهخلبطللأمراأول

.026صعل!بةلاصفةنحوأ؟(
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أولاط*.ين-وراحدىلى5نالأتئفة1،االميتافبزيقيةالعباراتناد

من4!ءالىنعميرلاأىك!ة،مهىةخيرنهكامةمبارالمنكم-قبدسأن

النلاشهيتم!لها.كا،-وهر،اشلاك!لمةاطصهـةالإأصانخبرات

مهلطيا.*وراء8جوهرا،لهىءأصإنمثلابقولوفىحينةيزدةوفىايىظ

إ:خدمفىأ،هىازا"لقةاة511بارطهاتىءقدالنى(يةاال!اام!ووةوا.اطصية

مخ!هـ.لىير-ثال!نه،المن!وماطبرىالممقذواتمنلفاظماكا2اأ!3اد

.تل،511-م!لا-،تجولقأ؟،لوفأاإ-ةهكاءااق"فةاء:طق.يرضهالا

.(1،)منصر

اكطقه،ضهميةالوةهية

وجود.لااطهيمةاماوراءءخاصأنؤى-.ق!إنطقيةالوت".ةان

"تاأنواألواغ،ا+!ا.قء،فار!باراتعليهاندلاشااتواليبارلها

الأ.ور"-ذ.ءن.وةفلاةءونوأنلابدالإنعمانلأنالهطلانواضح

.ضاكوإما.؟تكر101ومؤمنةإماءواةفنلاثةءنواحد،وموة

وجودهءمكاا.،ةن5أة-؟رتصاورهوأنلاةدنهايمال"مناؤاو

ورودةإلمصامنذللاإلىوءاسو!لمودال!افهو!ود!"ل.،ثؤءنما

لأقلىاءلىبهاخول!ثنهألى5وا!-ةدلا)لبردهـ"ءلىلأءوراءذ.ءةل

؟ا-5"..ق"ذا+إتا:دها.قص"ةرر؟انالإوإلاكاننه!ياةشاتةهضق

ماىثبا:،قبلخواطرةساورهوأندلاأخرىةناء.قوالمه-كر

وماتمأاتفساو%لودالثهو-ودثلينكرهكلاو-ود)م!نهنالأة-؟ر

.هيات11"ررهنةهب!الإطإدد؟نوإلااط.-مةااءاورءاكلصئمان4ذلدالى

-وء،!اخاسااتلاتبدليلهيبنبدلإصاوالإطادبمانالإأناوافعوا

!،عر3لا:ناهيز:ةا-راه"،،.-96صعكيةول-ة(!هوظرا)1(

.089-184*عى:؟لعلهالفلفةنثأةو.؟.-89.ص
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المؤمنمنكثرأالأمورب!ذ.مثفولالث!اكؤىءأنالث!ةدا!بزيرومن

أحدهماعند؟لاسةهـارغ"أ!الطرفينهلمينشأرجه،دةمةلأنوالمفكر

ما،راءكل؟ص!اورفالاواالثماكؤةنأ.ا-ا؟لاي!ذ.ممنميرة51،بالءف

كللأتالمههذ.أنثةضحوهكذا./في"الابىجموزولاواتحألطبهية

،اخاكواوالماحدمناوا!نقصصقوالة!رىصىالت.وجودءاول

ق-14وةكرلةسياوبودا-المثمم!تهذ+وجودرل!ل!عهبيلولا

.؟()ت،مكلوءتلنفس

"وا-سمنكزأليسلأمثكلتءذ.النةىالوجودإنقالوةد

!ةلكائلالذ.ولايىواطيالالوملمطفىبئصونءنء-ولقكلدور

.الإطلاقلى5اراخايحا

اوقثاضاء"آ-تقفلاواة!و%ودذاتيرةتلأثكلهذ.ءثداوما

ءوعطالبابإنبلطبهذ!وأ،سلمااط!لالآاص8دتا-غاوءاوفى

مباراتمنكزألشتق3ةالأبدإللهااط!لالأاسبريدءنو!4ق

.!اارفىءا-قلا

أقصا.إلىأة!ا.منيةا)؟ثرربخ01خبتناقاةولاءذاةأن:و!اب

بنةممداأنيستإهواأقرراالإالنوحعرىء؟أنتوربتالذىارغالةذ)د

وهذامثب:!نأونافينأوا-واءكابقيةللإتاةبنائللأهذهعن!قيف!ير

يجطنابنكلونلاثرلا:تانبزتتةلأمحكلتهذ.يضجاهلونالذيئأنب!.ت

هلىبدلناا"ضرىاالصقلناربخإنبل:ءصبهذاوليس.ا!ب!مالاطةفت

اطسىالوجود.نثبتأالمجرداوجوداإنبرون،دواالباصينءناثيريمأن

الف!كرنارغقثرتوأ،كبيراثهيوعاالفلسفاتهـذهتلثاعتوةد

؟ط.83-81صنيادصدبهانذةالاصلاميلفدفىلنفكيرنظرا)؟(
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فىواؤأ!نمثالههاوأ،دي!رت،و،صيهاابئ،أعاهوماالا!اق

.بههيدةمناالإنساقا)فاكرتاربخ

نةائجالىالوصولهنا؟ثرىااهقلابه-فىةالاتىا،نط،لمكا-لمفى

لى5!تر.بأتاورة3اثائنىبالمظوقال،النماقطرإقهنميتافبزث!قي

اوصولالى5ىا؟ثسااءةلارةقدمدمقتنمثلو.ا!بيه،وراهعااطدبث

)ت.قي-باو،تناهيهأوءدموو؟نفىارمازال!ون،خاكلبالذسبة%ةاةإلى

.وصود.)1(ومدآ،الاماولأ-دبلوجود

الىءاوهـولاق5ا)*خرىامةلا"جزعلنأالذى،؟طكا"إن:أفول

إو-ود-أقرإل.ا،يناةليزةقاو-ودين!رلماطهيمةاوراءماإلىل!صبةبائجلتما

ال!لى.قلالهقآةرتاطرا-4اللوصوللىسوا018مو!و

هلىبهالدتين"نطكا،فظ؟ضاتارتعندماةطهالمتوالو!مية

ئهكجاباءأطكا،تلكاؤدكهآترطرةتا.بتسلم.ناثنبزابلياضةر

فىء-او-ودلاةةزالميناةاككا،تأنةررتإل.لىالمهالهةلالى

-قالختافةالآراءبإءصارزىاذاءإظقيةااو!بةا10واقي.الواقع

4ونايا53شه،أو05صءا13ةفهلرضإ-135بهفهببةايئاةفيا،:كللأت

يىهض،إم!!ايةالةا-ةب5اإتانارضو"؟واكايئالذفيينصط،الصرةتبهوة

إسفةباله!ث::ةلمواأنندر،لأ-رىا%ج!!حدهاأ--جوتنتتدون

تلتلف9مندإ-"ض"ضهثااداتوالهلاقوالأت-ا+تازداوبرمارتون

واكحو-واعليىاطق4:لاةمواقلا)5قساكبذلدحوابمواثموبا

ذللا.الىوءا

شجمةوبوفىإبل،ظ"كافلسفة:ظرا،؟طكا8،ضىا.فاإلفبة)،(

.802-203صمنأمبنمماظ.د
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وحبذواا!ابمةات،ءايالوءالأمارةالش!وةءنإهت3ودافع)

ءت.واوعا،اطلة.،المبادىءإلةطةورطبيمت،يآبمالذىالةوىرجلا

يختواأنلونبحاوالذبئالنفوستاتاله-امةتراعاةبأنهاإبادىءأ

.(19،ا!موىإطشدرنوراءها

ئيةطاصةإنهابغالأنب!-!طنوا!وفطافي،اآثء4المظفةالوفهمية

الفاشي!الآراءأظقهةاالوتب!ربهو،الشبووء،.بئالثسالةرن

وءة*وجودلاليسمةاطبثاوراهماأن!بنتيهةواط-وجإ:هض،ء!اا

الههوموجهلى5والقبملأتلاقواقطقكا!بودلى5تدلا)تالهبارات

.الثأواتا.صاعيركبرابالث!يحوءذا

و-ودمدما!محمإ-"ض11إمضالفا-في،الآراءسبآهمادمةوكل

ةمل!الةإ-ةةء-المنمة-12!ررجى2ةافا-فةاءنافوح"!ذا

ممتةقي!اءجزإمابئءرأءدأءوذد!تلءهل!ااتىوااصوة-طائيونإ

ال!-لأووالع!زن!ا5البحثقة؟-لم!م!أواطقيةةإلىا)وعهولن5

لى5أهملالا-تمدادلدي!م!اذيئاالآحرفيوجهفى!بابإةلاقلاةسو

الهةلطرإقعنإءاووعهلءلءت،اةملمحلوةدتةاطةإلىولالوعه

آصتث،داذىواءلطكا،إ،ل6اذىاالهصلىالمةلقعارعنأوالنطرى

العاجزونبرلاة؟مداماص-الي!جزوالهمإخطةيةا4الوتهتبتقا"ض"

.ءثل!محميمااكاسأنتر!ونوث؟

ملامةالمنطةلميةاوضهعيةاةبر!،51أذىا،فطكا،ةإنأثالا-!لوءلى

الىالوع!ولءنايةكلرىامقلاءجزقربر.رونواصتفادتالطريق"لى

الها!قدمونها.إث،ورةانةائضهواشمارت،الطبيمةوواءكلاملم

.(2)مت-بلا)طبمةوراءعها"لمالىالوعهولأنءثاثنتجلة.رو!دوثه

.8.س.افيدانصابه.د-الا-لاءدهلف!اصالنفهبر()1

.3،-38عىعلإ؟للسفةفونظرا)2(
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بوجود.،!فروا!نهالطبيمةماوراءبنكرل!،كالد،انةأثول

هذاضلت،،كالطفملبخماالصلىهوالعةلهآخرطربقابهالملمإلىروافس

النةيضبنوفعوهو-علورقووتت،الطرةقالمتطتيةألوضعية

اليتىوالثىبه،!المبةدمبالتول!يطالتىلأعبهأنة!ررت-صا

رزا"أنونبتمستهلميلابأ!دمحاالتولانجملبهدوثهباثولاتحيط

موجودئىءةإزاءيرثماأنإست!لوالنتيضان.ينقيفهبنهـفع

كالعالم.إلفمل

ثه،حدوأوالمالمبقدمأهوالةول.استهالهأو-حبههاأ"و:لوادفى

2او-وداامالهالهذاسبةلهباالضلمةهصينبار."اعاتولاو5

واطدوث-دما)4وهما-النةيض!نتماعارستحاأبااةولانأوا؟واب

مليهقةتةينالنب!نةخارواستحاةببنهماوسطلانهأوضمهو!ا،و!حأ

-المنطققوحالمرةاةاكا3؟ونص،قابادلونطولم!ا-لاءاله!

عقولذووآخرظقأنميدعواأنذلدأن!؟رواإذااوضعيينافعلى

.:يخ!)؟(التاءرعلىالبشرفىنلتكمقولنا

اخةوسافىكاو-ودالميضافيزثقاوأ،لماجهاءوراماأن:ةةضحاهذمن

بتر+بوإن!ر..ذ!)ن!رءوزلاالوانعقوبردوله،!ادقول

.بة!(الثسامقولاطبيمةنحا)لفةهله،

ءنها:رفاإبابزةةااقطنتورالمغعاقية!وف!بة

شكرتوأ،يةالثسقول511طبمةفيةالمنطالوض!ميةالمتخا"كذا

"بجلءنماكنبنا.سإاقفىالتماقف!عهممبدأعنخاولا-بمبر)1!

.!صرردبهذاألمار!لسبةحموعن

االنطقيةارفب؟اسننلالمثأن96-83صعلعبةفاسفةأ،ونفاراا!(

يالهزياأ،فىالحثبسببلاثضلنقاضهبأنلفولفى(نط؟)!نفاممن!

رهضما.ب!بدسنانحما
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المبدأهذأظبقأنت!نطعلمولىء!االإطلاقهلىالمبتافيزهـقاموضوع

01ا-ةخابقية.يتافهبزماطأمطتوأتورطتوااهـتص!تؤا!إطاطعلىطول

معصاص!مالجةملاطواصأوالمقلندوةءدودن5ثداطأن:كلا

قى.فيزةابتبثءدو5،،الب.ءاماور

المعرفةمصادرمنمصدرالإأصاقالهقلنأ:ثلاالوضهميينكيريرى

منعثيرايهروياأنا)هقلستطاعاوةد!ذلايإنحهاأءىاطواسوأن

وفدقمانيرولايجه-إنلاثضين4التبأناط-عء!ل.لدلةينيةالممارت

ةالإ-بارالمنرة،قألتضاياءمبلعلىال!!انةطقي،قدرالمهاوفهميةقصرت

هوالدىامرفةاوسائلعنثاحدأء-تا!سأ.فقطا&هةاعلبرةعلى

:أبحتقىيتافيفىموفموع

بل.صيتاةيزيقيفماأهؤ.اطصيةا!برةفىالمهرؤةوسا"لوحمرة

إفىا:تةو)واأناوصهيينامنةقبلأنلناةيهكن.بخاةلميزةقىص!كم

إنه.ولوا،أنواءق،أطبهيةاماوراءإلىاو!ولاهل،درةيرةعقولما

و%ودولااا-تافينرتةامو!وعإنوأ،ضهاةأةادرةيرةبئالآخرمةول

فأاهر.من!يمو05بهروولممايها!!لمواأنلايى:!ايهونمنمأب!م!"

الإدراكبر-بروهى.أخرىزيرلقيةستاةمثكا،قالوضهـبونو!ورط

-الإنسانأنءةد.واس41ثطرءناد-وسيربضا!رةةيرو.بر،اطسى

ثبررهاالافيا!تاإلىةقةزأناصةلي،ا."-.!من!يرةلاتطقلنةصهي!يز

و-وه.دلالىاتلى5م!صورالأ.رااه!تا.يىو.بدبهبينإكأاالمملوماتلا

ءهوعةإلىيرلمنعدا.إل.مهياءند.إحسا-اوج!قدماداماظارجقثىء

اطامراوئوب"قاط-سالإدواكبكالاتيهةلأمبا)ءلمقليةلاتاطامنأخرى

إلىالآنيمارسهامسييةخبرة!نشضصلتقالامثلءاولالىمهلوممن

إ-لوكالا-خدلالوءظ!ىاداةفى!رهتةدانماء!ا.تءولحوا،ث

اطالاتءنالالتقالوءثل.الداخليةالن!فسيةأءا-يسهءاهلىكخصعهيئ
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،هكلةنحتافةءةلهأ"ت.ص.طمعلى،؟ونإلىمداهدة9الجزئية

لاإلى5نكطر-اا"كأاطبرةنجاوزأنأخابررذا01:وصواءدةمنحية

أ)1،.منهامماليس

غارقةز!".يتاةثهءثا3،،لى5ن!وفا-فة"حبكتابطبثيرهكذا

رفة05الىوالاذقال،اط-ىالإدراكبرمحاوكانبروسبتافبزبقينهاق

كرا:رزاكلايةقابهثواا!ىالإدراكقألهحثء-وسو!ةير5محا

نيهتالةواقالب!ث8وومحا،الةذرءفاياملىاعلاهوالسدكباوالاصتدلال

بهاودهترتميتافيزبض40.و!و،تقأبحاثأوالككل.لهية51

فطب"واطمسىالإدراكأن-امتبارءلىيرهاكروبحاولون،ارضهميون

منددخه!الو-.بةالوصبلههولأة-اعلارءىالعالمإدراكقار!

يمونفءنيميسألو.،لهبطا4ا؟زه2ألواق5تعبرالتىيا"قضاق-ول

.وجو،ةطرةة،ءقلمدكأاقحةارأن!نألموثوق،فييا"برراذانهفى

هذ.ةقي؟يتابفىبمترفوهو.الأضياه)2(دديافىو،ئ!،فملياوجودا

!ثلأولصباققبرقولمندمااليتافيزبرةا!راهةصتابقال!ثىك!

المحنى:منافارفة،ايةاليتاهبزبئ

بمرامثلوهو-ترىأ،فاسة:ةصنصء8،لف،اقيثلا"ذاومن)

اط،ء4الإدرا8ثحوأهكأ-صنمكلتمن)افدفةؤهمهلمانسوقه

كلأنمعاعلاوجافىالص?صهبوجودأص!علىبجوؤفه!،مالئىء

معترتميتافيزقيةلهمال!()3(!لماء؟!-،حاضراتدنهمالدى

مهمة.فاسفةتوعياحبلدىبكيتافبزد!قينها

.3،-؟،صالا-لاميالفاصنىإنفكباظر)1!

.،99-699صطبةلدفةضوانظر)3(

.09ص5عهوديبزكه.د-فالبزةالمبمناافةض)3(

لمادىاهكر/-92
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نأ:15ولحوا.أةءابةت""يثاةفياجابةال!زالكلالةالإباو!اول

صاؤقحا!ابمثابةذ!كانمطاهرهاأحهقحكإذاالمشكة

.ر5-المطا

فدفةني!وع!ا-بفيستعرض.اطىالإدراكمش!8ابكلوبدأ

الم!ثكثه.هذ.-لقالآراءا!لفةءفي

قيانض.ااعلبرةبيننجوةهناكأنيرونأنم:فيقررلث؟كباوثبدأ

نسانللإيجبزجمررايرونلاوم.خاوجه!اهو5بينو،ال!!اسقالمتثاله

ةهلاهـار-،1الىضبرةيجاوزوأن،عند.ماليسالىمتد.ماةهدوأن

.اطبرة4ظءنجزءالهسءاإلى

هـت.ءملهنهنيةيةسرفةإلىلاوعهـولشالاسقنباطالىوبلجأون

وأنه،ضدلئالاببدىالا--ثباطأنءجةذللاعلىلاثقرموهو.الأءور

كلفاءوالاعاءبالاستةرنةالا!هتاهواصواباأن:يرىوالمهرفةق-بنلا

.(1!إبننحهالدىبارجطن

يحلولاتاالميتاة!زسات.قاكئير!كهلاش!كالمذءبءذاولةد.

رء!ممجا3ةلا.له:ءيتافيزيةيةسات!ملنهأماةأالمدء!ةمنثميثا

استخداملى5بناءاالرجحافىل!فعلىالمعرفةطابفىالهقلترة

نفهيةأح!ممنذلدعلىتب!مابافيإلىالمشكلأ!لقالاست!قراء

فلا!ن.11!؟8يحللانهأماوأ.15ححيغومبالغ.والاسآنباطاء*ستقر

اد-وسمنئةزإنه:لنائرااعناقولأنطبهايومذاتهاالا-تقراءمطية

.اهامايلتانونالىالجزفيات.قئزلأله.مبرربدوناد-و!يغيرالى

بناءالا-دثقراءدهيىناولاسكاالمشكلا!بتىالرسبخفهحلاأميوهو

اقإذنالواضعؤقر-!الاولاب!قيناهليةفدفةنحوص!ابماقررهعلى

أذني.الىافيتاةبزبتاقفرقنهوأمخللمالمر!ول

.002-"9؟صطبةللسفآمحونظز.ا)1(
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الدتهأأوكداطدمهيبنلطرو!يةالىالد؟كلط!و!لآوبر!ثباوز

،المدودفيةاة"انهـاوظر!ا!13جم!ك1)11.1:ارأالتىالةبوة*دون

هـذ.اطدسيونإسد.الهبورءشحيةنة-،تارةقوان!ا(ادركروا

لأن،طسثاإدر!ء-ماوالةىءادركأاتاذ"بيندمء:مهل!كرفي."ة-وة

.(9()ا4.1:سءساادركاالصىءت!سء-ا!اتاذ،احلك

العرورأىيرةشو.+طهـ،هـ؟رءاإايرلونبئاطد-ثأن:يرىو

طسىا!طامهندءبقفونكك؟ةا:تطرتاءن!4*نلأ.اءهبيندطا،و

الم!خأءذاب*ونلاأنث%*وونوند-واط.داهءاهإلىشإوزو*لا

.(2)و-طى4ءااطارءىالثىءبينوم!إ".3هلمون!هولا،وجووثاطمى

لها5ةء-ااوركلأا!ل!ةمى!ءإ؟م!ة".أ.بنصصثداطءلردهءلىحظو"لا

مجةء-لونونانط!اوارضهـصونلهأالأذءانإلىيصة!ضراتروه

خ:؟ةءورظدة41!:وللةاءاتي!اءذو.اع!رءوفهرف؟إ!اةةبنةنالي!ا

وا)ثكلكيند-أطأنقةت:ل!ت-5؟ة-ءاصمأ!أءطعهلهأابءاالىهلإ"

بقيةيناةب!اثصأقاءتورطاليزلاأ،أ:ط!بكا،أهذو.ء-طرفع!ه!ا

ةلنا.أنسبق-؟

الطاهريينلطروج!ةوهىالمثكاءلفىاثة.إظروبمةإلىو،ت!اوز

بهداء-يةءمعا!ا!،بنوإدركاىاطار!الثىءبمنلاةرقا،أؤ!إ)ت

ة*هىوالر،كاطد-.ين!ؤا)تا)+امة04ك!ة-الدا-10" ىوولو!ب!ر

بينط-زء،يكونلاحتى،اطد-يونليزكأا&ىالمهطىلؤإ

لكنها.بوجود.تشت5ىولا.درك11قارءاطاثمأءواركةالمدنالذات

نائمءاءولإدراك،خلا!ءنلأد-الاص؟ن!ة.!ر-الث؟ك-كاثةمل

()3(03حدودةخارج

ا!)3أا030لأص-002سلدةنن!بأ؟صو9()

.303صلا.بقالمصدوأ؟فار)5(

ا،.--و.302سملمبةةةتولا)3(
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"نا!أن:و155وءوا8إرولحا-لقةء"رايطروج!زإلىويضحاوؤ

و!هترق!.حق!15رصو!احنادركاءاصواادريااتاتابينةجوة

وهو3-فةررخطبماواس41الىث!انبعاالمه5بمونايىة"همطياب؟صدر

اوللات!فى"سأنتشطخلفسهالأساسهـتاوهلى-إدركااثىءا

ينا-اطاهرا-دكهراء،لاهة)!ا-يأنأهلمأن*ق"الأ%رىال!!را!ية

إقياىاطرةةةا"ذ.ؤدىوه.لىالآ:-اسأم!تةومايةاشدلاعهلميةكل

-لموكفكذ)دقلى5ق5ةبث5-لموعدأنة-كا:لة-ىءلىيئالآخر

سلوكى-يربهيئالآ!رس!كأنلى5بناء.وطمعةعنمف:يئالآتر

،صاسألى5ةصةصاثا،-و.قلدةن!م!طرةقن5ضىبالمااهمايمكنو

؟-*تو،شا:قيانهاماىالاصةلا.فيتااةاالاصآلىاقالا-تقرالاسندلال

-الا-تدلالقةقطر5"ا؟ز"هاتاثاهرربامتميتيناهاماشنا)لقاالىالوصولب

.اية:فلاالراجعالاحتمالىالا-ن!تراق

فرخم!ل5فيا،ارا/*جأ-اسأالاء!اللى5المست!بثهباطوادثفنثنبأ

.؟!-)واحدذقلى5ا!ابيعةا-وادثافهطراد-وهوأبضماراجح

بألمح!صرحلأله.12ئثوننا،ذه5اةطراةبو!2نهك!أن"خاوبجب

برةوكاةنطقيوإةنوتض!هلواءلي"ةقواةممااهذ

بم-لأرا.اتال!!ا5ذ.اءإز-اةطبيناضب!ارنحنومونةناأ

ذل!وإذاكاذ.(21(بهةالىوااة"الثاالإ-اإءينإفيثوهـد.وتهو

01.ناةورتماقل!ص!دةاطقذ.5طراةا4و-أدغ!ورأنعأثةاةيجبكذ!

.نقط"لمالة

مض!رواقمياتار-.او-ودآفىءناكأفىتفنرهذ.النطرةوبهةب9

أ!اسيهخا."نهنذثالدىالمصد!هوفهوأ،هنا

.8.2-303قص"صاالمعدرأظر)9(
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من؟اوةآطبها،ءت،"تالأسسبهبنوأةفبة11ءذ.اؤ)تاساق

ا!فهلماإدبهيةت2ولوكا،ةدبم!يةله-تلأنها-دايلالىءاءبلى"!ا.

المؤ!وص!.ءرا،الها!وتاثتا؟ةدةذ"2يرةنعلواوا.ءاءوس"!نا

وضحنا.أأنسبق؟ةالغفه"-ذ.قأترى!لاأ،اطروءااتلمةه4

الثىءأنهلىاءتمادل5لاا"ونإالإء!اس)أنإكأف40يةصىاتروالمؤ

نألناثثدتثمأثصياهنضوم!ا3+:يرآا:اأردلبلاطارجقءوءود"لون

.إ)1(وصدلهالميس

بموكءن،الةزألى،،و-لرا8و،دكارت5بدا.أمانب؟الى

لنايسوقاؤلفاأنةتضحوهءذا.اطواصافيانةظ،ماو-ود!حول

.يفم!وكصةيرةب!اقي:طا3أخ4ء-لىفهاأكلهض:ز

لاتاولبه-صبردةءلاأمنهايرةخذنهف!."-ذاءنالىةمإو-2

عهدكموراءءنللأتريئ?ولوءودولأأإ"ءسفه.4ا!نا؟ء؟ا"لإد!

دلاليةا-تإههليةالطاهرءو94دوصهثشءملا?لهنأا?لى:بخ.الأاهر

ءغما*أنقإلاحظااكخص،ثدةهلىبناء،الأ:يل-اسأله5كلةوم3

عةلةن5بنبهثظاهرصلدك.له

.الم!-وسيرتالهةلةوءودإهءرتافالمؤنأ:"ناثلاءظماوأول

وقدمحسوسفيهوماصفىوةلى5اظقيزا4هارضهبا-انءوبدأروةد

ا"مةلىةمبابقاةثزاثءااوعءوفهودو!ةةااشه1ذاءسل!أ.1،ن4؟51:رت

طربقالماشعنملىةسط4باالا-ءبىلال:د،ثاةقاا-ابالأ!لوبةءبر

بالاس!باطالامصندلالفىبرةو،خالةنالىالاءظبالا-نقراه،لاتدلال

.أءالنناهيفق

ثاحدلأإذ.5وءودعلىطاضرةايات4!ربالندبتأ:ا"توهؤدى

.،05سبنالاالمصدر)،(
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فذ\4بغهكوايمن:اتابماالا!خمالىتراءالاتلى5ةخاءالاضىفى

اء!الاص!قو

تض!9أوحاأودو!ثرضة)الا-:قراءلأن.لاتغانه.الجواب

،.1((إالاءة-إن*سعاهااببرىأندونعا:يا!هاا.نأخرىلاتط

إلىنهادثمأقووءلتاء:تتدا--ررةوطة3ريذلماف"وىن

الذلهقالا-تقراالا-:دلا!ؤدأقذةطخ"ةاوو.ق.أيمدةتيجة

.ناروأااهذق؟ةقول

الإ؟بئقذهةل4ءةهيافنرثةية0مهركةق،برأاؤافايدل"!طذا

أفه41-سإدراصلى5ةفاءأح!!أنلىببررا،ىما)ئلالظادفىالءلى

.()2(اعلارجقفمايماو-ودآ"و!ودلم!ركالمئىء

وافتةمابهةالىوالثةخا9اةتينالإجا.قإظةفيالوت!ية؟صموجمتار

هلميهقينأبدنرأ،ىود؟ن.ق-5هافيعا.4قواهفيماةشنا.15و.ء!ما

و-وبالزامه4ءاترف8!مأهذ.قالإحثد3تهب!ثاوأنههوهنا

."لةمند!ر.أالذىةحالواق،اأ،"آةيزةةاوع.وتبوجود،لامترات

إئالثه-اتيزالإ-اإينو-د.وت،اتتارلفلاشةإن:حالأيةوهلى

لا--ا-اتو-وداتتر.هبهةرااالظروجهةأنإلجنهها:افرقوا-بعةوارا

اثالئةااةطراوجهةماوأ.اظارجيةالأضياءإو-ودو،واس41علىالمنما.قة

،(،لملأشياءاعلار-يةاو-ودوؤفشاطسيةالمهطياتبوجودإلا.!ترففلا

فهما،لةيهطشتث،إ)!ثاوا،ا،ر!!اضىءاوجودق!ثمترظالأولى)

بم!قة-ءيف،مهعدلأخرىاطن!ثصءادو-واهماهد!ن!كعترط.مننافيفان

.كد9اع!ختلاء،"لىءرصلذىاةيغماكال!ونا!تدرهوا0ثم،يمنهماالجع

.009صالاء،!الفا-فىنةممبأ؟(

.8."عىفيلاالممدر)3(

8.2-6.8.عدباصللسنةفو)،(أظر
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"تأفيساظاهرؤذهب،و-دها،-يةاطياتالمهيديرإنكانإنهامحما

اةهءيخة.لواهبؤة،ر-ىطاابا،1ومقا-،-اطلهطياتيدبرانكانو،لقدرا

ةاسفة-إنهاأالذهببن"ببنالجهعإلىءوبادىؤا.اقدراهذافيه

مرحهوكل،خماوان"ءنتطوةكلقامجاباصب511ؤبرفا-الوتبدين

اثاثا-المذهبينءقوا-دكلأن!نفضلااتو!.دمصيرها.را-لمن

-رر-وأهب؟تفيا،زتا".قفيرجواهإفي!زجرهاتااتيئالذاأبمروا

،،اط-إطياتلى5!ناطاهرةأ،ةة!ار،عا:12بقفافاالأتدامبنةمط

،تاظار-تعةاربيناتوافواضرا.لاثالىداجبرتقار-اطراتعالقو

.91!(دليلإلى!ي!ناجاطسبة"طباتعلىإدةز

والا-لحنمافيالاستهراءهنحدث!افىللظتيةالوض!تةءخكة

يةلإتبارااةضاياانأؤىنهاأ،-ةلمضطةافبةقارا+،اهإبادىامنإن

وأداضا،ةاا-ةهالا.تصدىءون!اا2نرإ.وإلالإطلاقءذدقينالاتطى

يأ:جهوماط01الا-تةضوتر،الا-ةةراء"ىاضتمانجاهذ.الىالوسولفى

.يرها؟:؟لمهبميرةا!طدمألأبدءذا.ءتههلي،دلرقبرلمقينهةتائجءن

،ردهة.5حا!لى5الىالا-تاط-؟مق15اطابإه؟نوتفاق،إ:"باخر"

ااترددية-ا)،-بأساسلى5هخةردةالآ4لنسبةبااحتمالعنلمفءيمرءعقفلا

تاقأةر--دأأنفاةةرف!.إثالهذاقنظرعندماهذاوبرتضح

ةأباب.-يمفرببمةتاءاحت!ال5ن"طبيباتوسأتطيربمرف!مردفى

-؟3ةانارفىاا"تحالات.قالما:ةق07فى؟وتلا.لأرةأنا!ببب

ةيدوةداتبالذ.ىةرأطن5ل-أأأنيدأرنقلأ.داألاببدقالطبيب

.(2)ملهقصاسهألى5وبتصرتاطبيب

.099صالا-لاميأفدفىلنغلبر)9(

.802صلكبألنا-ة(،ن!أظرأ)2(
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فبصد.!هلمهالابطعنهابئلإباابحاول-و،ا!م!18،يدنبأخر،يرفى

ن.ت!ضبيههكن11هـقإن)ايةالتاقهء.ارا!مطيهاندي!4الىوعهلمةاةثمات

":صرميمجهولجزءقثباكهيرىابادا-ةترائيةيا-"دلالاتيةوم

مم!بصطادأنأراد،إذانهأبهلمولكنه،س؟شمهطادكانإنلايعلمفهو

شببهةقأنمههـ،ىلهوا-:مراقلثبوءكلوأن.يههثبرىأن،غط

دكلناو،44يما-5يىآس-:قضةةاإنيمأ"لمةلسظميةالطبدثاطوايح!ر

(1!(لنااتوافرةاارسائلأفضلءاولتتاقوأفم،لأقىالى5لفاو

الطبيه،لنبنىمنأ-،ممادمطىأنمنلناإدلادناأتطىذه0وءبارا!4

لأح!مءذ.الا-ةخلاصخ!ولاتسلوكوأةاتهسبءنءةا!درءاتطي!ا

مضطرونلى-ناحتماليةنتائجسوىهطىلاوالا-ت!هراء.را،ءالا--4إلا

صهلموكناود!كيفايةالاحتمالتتائجباة*ةئو،ةراءالاتف--دمأناةق

إش!18اقيالإباذ.5ءإتةالا-ا-اأعلى

ليستو!رىأإمهاراتألحكلأاءنتبيرصبةالإباهذهأن:يىرأقى

يةاتردااطالاتفىالاءنماليةالهتائجهذ.نة.د!ف-حينلمن!الأ،ءاحلا

اشكآ.اءميموفى

لا+مكل-ة!ةطاحتهاليةيةاظبرا)!قضاياةأناط؟مف!ن:ذ!وفوق

ليسية-"ارفتقوهو،كاتدليلدونةمنح!3-ال!!الاقعلىيقيت،

الا-نض:اطبطيهااشابقيةايتافبزامالأح!بنوهذاإينةرقفأى.يدب!يم

.2اتطةيةاالوضهيةعليهنالأخالدى

شميةالىهليهآثنعاكىالا-قنباطعناطدبثمباثرةأي!توهـتمهل

ءنهثفيصدو،ا:طةهفيابناوف!ه:خلثاط-،لاا.وتوعان!كطل!ه،

)بىة-يهنهألى5سا)ظ"الو!ميينإلسان،عود!برب3زالدكتور*

2،.()لهو،"ما،جوداهندبجدةفءبنبأن!ءد.

.32عىمحدبةفة!ضو21(؟2.سبقأط)8(ارردر
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أه-لم!ف):قالا5خد40دوتع!ةاةشالىبفطنولا:ءذايقوك

إسليةذ!ىتلمندأ"وا؟وابأاظاهرا-لموكهوراهءة،لصأحبىان

-احبى،س!كسدكالبى،لىأنة؟ا،لاك:أساسءلىنةوماستدلالية

مماحبى!مدكب!وننأهىوتةدةلا،مقدهنمنبمثهذا3-لموأنوكا

.(1!(ضماةأةل5ءنهنبض

يطىيهبأو،لاصه.خهاطابرروىاغرافهذاا،ةوأن:والوافع

نأةيى!نفأحد،1.اتولينا"ذبئإبنالناةضذحينةلمزموحدي!آ

ةيد:اخاقوا،نهوكاإناالو-ودن5بديردآ"طىأنإ-ة!يلإلا-ة"إط

.ءدثدآيةثدط-."!لاالىبأ

عهاحبهلمزمالأق))ةصأنكيف،ددها-إليمان5الد!ور-بئو

:ة"قولرةة05.قيت-،مالى5اوافقةواالاءتنهاطالاهتراتإ

(يا.ثات!ةهليوولاأا-ة"إطوامحنه،ةقطتئيلأءنالأهـرافانل!د).

تفياءقلاا،أناا-""إطا-تدلالادل!تا-ةعقأرأأق.ذ!بيان

ادةمند.علىسالىصما-يلطأفيسأنمكقأ1،،ا)طاهر!ىلويمفهبنبىء

ف!ذا،صا-يحالإة:سوا،ءالىعلإ،سالمب.إث"5ومفي!مقيمى.هنا

طلى،هرةتةء.ف،-الىلمى5يى،اتاامرةتصاحبى!الأنا،سلظ

لطاهر،بالاعتدلال"وءسحذلاءكاعر!ت3ءكللالىأنرةت5يمف

هوالذىا-لموكباالا-تدلال،اؤؤاعلىبالأؤالاعهتدلال،فى41ط!

.(2(!سبمابو5ا)ذىاله-له!بب

نباطلا-ةاءب:نأ؟كار!ق:لبتالذىهراكلاافضايتهااهذبوزلتو

ةر.،؟طجالتصقأخرىو.رة،.رةوكائنا."الو-ودعنيحدبد

.،03صبقلاالمصدر)1(

؟512صهـياطبمان.د-سلا.ى11!افقلنة-"بر)2(
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.ذأت!اوز.ور"فاالإالمعرفةقيدالجدبراعطا:4وألاصتنباطةاتالامتر1

دار!المفطقيةالوضب"لم!:فنقول.اك!طةسيمالىلتدخلالتناففن

است!مالهالىت،1هـارةملجأت.رالذىالن!وكلللاعصقينباطا5إن!رءن

الا!رس،0فءرواخوأ،اوضه-يمن،أن؟ءنىايىتابزيقاكرتةأ:ؤثلا

لاومحإءونااعنءهرفةإلى!و-وللا-تنباطاا-ةهكالا؟دةةاعرواوأ

فىالموحودوءمروا،اطواسفىرةة511و-اءلصهسوافةد:هذا

المحس!وسءير!ف!ضعد5:دوة-أ.ادصوسفيرو!ودوافواالمحصوس

نه!أيح!موا!!،ف!ه:ينالوءندةالو-ب،اإمرةوسيلةهواذىالىس

نوإد!-وكااءيرالىتءاد1؟4لأ.طاا!تفبالااا"ذليسوموجودفير

.42علإسلطانطوا-3إ-كونأن

سوا!يرتو-ودءدمواة!15ا!رىهخدمرةلا-دتباطالىاوالبأو

.د،اتصلأنآةبحلاءتوءم!نأعلىفياء

-"لموافهد-خرىالمراتيب،احداماو-مل،ة!يتينبينطراوهذ

-صلارءلىا"تولافدوةاهدمنديجةافى!هوسةيروجودإهدماطع

-وازءدملأن.ء؟ذاا)!ة!قييننبنهابينإطؤلاا،للإه،ا--ولوا4إلي

الو!م!يونا-تعمولو.ةيهالجدالث!حلاواضحه!ذابيماكهاإطار

كميرآيهـحداأنإ-ةعأيهونلااخاسا.قاطديرلميناأنارأوا-واسمإلى

افىةلمنةرم511قالةت!!ون"ظبههادوةد111لأثبءابهفىئارآءن

ثج!صتطألادهـت15:بقولأندىالمافانلل!يجوز!ل.اعلاعمةوسا"لم!مة

إذنفي"مقبولءيرءذاإن.ءوجودةءيرة!ىالأضياهءذ.إدراك

إليه.الو-ولعلىمقولهمفد"رةلحدمابجةاد-وسو-ودةيرعدم

).كلالدليعلىمهشاستنباطوإلته-قنبماطا"وبل.اطواسالىيخ!فهحلا

11ةبر)ب!نحكمهو

شاتالاهإلىمضطرةالوف!عيةأقوكل:أخرىدةطةإلى"فدتقل
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فيا:وكلالوء"يةمهه،أن:ذلدولميان.ثمن!األةتوالاإلاعطخهاط

ون!"إ-:طلاالهلماءلاءه!و-لقيمنةبنا-كا،بيينانبرا5لملااتراءبا

عختاثجلناهإمطاهنيرةدوث!ىءكلق1والملا-طةبةالترر!ن!جطبةواةأن

الا-تفا!لإتملواأنبحاغمأءنءرا!لمر-،قلملابدثمل!زدت5

إغا.حارالأرفىباطنأن:لم511ث-ررةمضدماكثيرة21ذءلى8والأث

و-يخ!،زلوارلا3يناابراو.قداتخة11أليا.ااتورناة"نذاكيسةفبط

رار،41ءق.إر.آ؟دركوإغاادك!لاادكهرباءإ-مىكائةاأنقرر

!نيىفىوءعذاوا؟ذرالم!!لى5اةمراثرأط01سقضاقهذاوةل.والضوء

الأمثهـ.ءن

يهبرئجاتايهطماالذىالا-ةتهاطإآمنرتأنإءا4المضطفي!ارتمبة

نهبأتشةإةهإلاو.ب"لأةط،فههلوا0.5،و،نحابا2اراتإهباداء)5انها5

تا!ق5بر-!ات)اههـإردهذ.لأن،ا+لماءاصاراتترلمهل؟؟-تهخماء2

.ايىة"-برةتخضحلا

جم!د1،1ىرأيروى،مليةةإصفةنك!و،؟تاب!احبأنبالنروءن

إهشأن:فيءررالرأىب!ذا4إإعبابجلو،حونااأسأةقالةدما،

كاأتمحةلمةةعةأءسمنفءوناللأونأنأدركالأقهكل!الفلا-فة

.ش!تبمووأرونز-ت،2لاإمدزاطرىبهاةودإت،!ررةعلىكلء!ن!امنفر!ة

3ناءس511و.مةرق.نفرمهايةبمه+وبحكموصالنتهايرا!تلأ-لباءا

.ا?رزدوراتالهونلى5وجمتوالىضىأعسةتتبهـح

نفاذ-ؤ!!ماذووليماءكالأأ!همةالأند.ينالنلاسفة"ؤلاءوثممت

و!ة؟01؟دنلفوسهوها،الكوليةالخيةةسمبمإللتأناسنطامت

أ-ك.فىتاا"لهاهاةبئوالةلاسفهولاه5لين،انرووا-اطرربثالهلمبه
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.!1)البمم،بات!ثوغ!دء"هلماود!طن،ايم.تالغةةاثو!د،لا-.االهإأن

مه!بوهو،ادءونة!أق.فيلأةدا،ةلا-ة،ىوأوىير"ءذا

ؤا.هذاالأةدم!لنةولتبريرو.قالأشأةااذه.مهور!ل!!ومتربه

خا!س511"إد?وءنتجمهياةبللك!رفةد،ال!وامناءساءنيتهدث

)اهصرولاقاطدبثالههسلاق-دآأأنالواتحوءقب!اقيهءتاالى

منةيرإذنفىثث041يرا.أنلهممنب!ولاءذامن:يئمارأى،الةديم

عناطدثث4دث!فاذىاارقتقلهمتروهوروا.وةدالم!صوس

ء-ذاولهضاةةاةفىءقةالا.المهىمنةارخلغو،:؟،ا-ع!وساءير

يهاط"ويرواةقءمرة"نهطىأنب*قا):!ريرةإأنيرةر411بل.ءهب

يالا.اعلبرةةاتضايااقلد"رفةوبلة3اطواسإةيرتإءشلا"ذىفىهو

.)قضتضامنيفهآأ

:قي!لةط!وض!ب،لأصهاصىادألهفتتها

قوةخرب!االأءاس.ن12ثنهضهبمالمنطقيةلأوتميه.!دىوأصتم

لا:طقي!ة.اوتقياديةئوشاخقوىاف!تر51ةثناك.لأساءىامهدئمافى

ا،ضية.طرا!-5-"فااا!رءةأننا?لاأنه:الاعزاكا"ذاو-وى

المضطقيونيونوالوف.المابيهقياءلمومواةالرباتوهاةءطنو!انالمةطقي

عخابا:ابدتأنناواتإذا):اةائ!انهياراق،ءتوم،نب!خأ3ذق

:لفلفأ،مثلافةسكرلالاايةاةفيلميتااقوأللاهوتاق-كانءا-كا؟نا

أالو-ودقة"اتاا،اراهحولتدورنبرببىليل.بىأىءلى!توىهل

.933صءبى؟فاة(!وأنعار)؟(

لفلاترأىيتصو4"ةا-"تفجت4اورالنعىأنيلاحظأنوأرجو)ه(

فيقبملياطاصفيسندخلتوقد.تطرب!لونلشأةفىاأيدم!

النشبناب3فىذكي!انلليراجحلنعىانطهـابيد-!أنأراد-وعن!نى

بعدها.وما؟14ص:!ا-الميمانأد!ثمور11-لاه!لهفاصق
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فير4!ءعلمدةهلا!طونأنقي!يلا"لأالنارقبهةا!فإذن،لا

وو!()9(.سةسطة

إوآ511قالص!4جةالمهرفةاكطف،اوضههيةاحصر%?-لى):أفول

،"هبوم،ةعبارةإن،وم55،ذ!ىقءتاةهة،ضةوالرالت!ربإ،

5:ارات،ةلةط11،رة،منومينا)ة"رزفيقالمعرفةن!-ساتاوالمبارات

الحبارات.قصولا.--يةصبرةلى5ندلالتىا)مباراتمن!لا

أءهىذات!-حةعباراتصدئذتءونفكيفيا!"اراقتلمةاله!ص

.رةق.ءرءينه؟15الإ-إبة!اول"!وديبنبه!زيوالد؟خوو،

ق؟679سةةقوأترى،تقاالي:اةبنةةخرا،ق!ةاب3091-ة"

راثاا"ها"تدهل"ةنأ:رو+05د"ةا!"مئتةمناهةاءأ،؟ظرو-3"،بتا!

راتأهبااا:لات!دمإ-ةقىلميلوأكلنماقلكشاو-،ياتولاربةقيرلهست

إ-:هـ.قأناتارىءاأوا&امع!قومنا-؟.ةونوااتممدونا2ااةةواشا

.ؤ.وةقرأ4إ-صماعهدقمن

ماىأوليس):فيةولبتبنطرفىا!-ي!ةاالمهرفةإلىالطرقوبحهس

الا-ةررلالمرا-!ةطر؟ق:قالمهدؤ!امن-ةقاكقاطربرقاقاهذانألا

سالم5ا:اهداتامرا!4وطرثق،ار،تايةااملومالةحاقالا-فبا،ى

إفبونالىو!ةةءاقيإتذ!ىأ-لومن،الط.ثميةالهصلومةطقالواغ

.((3)بيمةلطاءامحلىو

1،تية0شلاتشأئماكناإن،عودنجيبزكىلادكتور8وبرقال

وةء!ابا،اضةالىاقاق.مة-صرةا،م!نةا،فرفةإن:!لقولالمة،ف"

وبخهاةبئاءذقام!نةاالمنرفةنهصراشاالعبارةوهذ..ية5النعرادلوم

.02سبئابزاديأ9اخرا)؟(

."صإدابقا!عر)2(؟



6،--لا

مم!خة.!رفةت!ونحتىأأةةب!المهور-اضمةذكونأنن5لابدالقضاياهن

3-ةورالد،وله.بررلات-كاأاباهذابطبقلى5ارالإءسكانوالا

،!ته-5اعص،ضناءامبارةاهـذهبىثفو،ب!ذايئس،برودنصبري

قد"ذاإق.ة؟س1411.ذ.كلس!ضعلاوالمةعأقمنطقإن":فىةةول

يى-"اةاا.قأو،)؟خ"قبهمه!نرفات،ىكانارأةطقاأنرلهيىلم

ذلأى.يرتالوانعقولا3.الأفلعلى/أ)هفىى

ن!مة.نة"ثلي-ةا،ة!اقالى"ع!هودنب!يبزي،الد!ورو؟وء

و.ةةةا4قيثاا:طقا":ادىءن!ونءندكلاإلاصي!ايمونلاالغناثفى

ابلىيع.من"إبلأا

ء:ةةالى-تقار!المةطقمبمادىءة؟نأذ!ىءيرواطال3يف

أ!شوهوالبراجمالىاكطقخاك3ةالميدانق15وحدا"-تلأن!اماي!ا

ق،دةوى-ونبتطربة،-ذتأإوةةالتراةعلماظم05لأنث!يوعماءمها

ئقةإ41%إقفىأ-انالإءمهافةالدةوهةبوةةاتراا-ادىءا!أوكلن.إقيا)ئر

ىوالدوا،:،ققارض!ا،:طقوا؟س،المةطهابادىءاومن!اروالمبادىء

ءةرع15وأر-!أوب!ةدماقةؤءق"ن"خاكيزاللابل.اليدانقو-دءا

.ايداناقا،وةف-يدليساذنارتمىالمضطق.طيه

ا-ثخاءوأن.ةملاقانمياقفىااإن:أةولتالناإ-محكه"ذا

تاعبارفىالمملأةةاهرفةفصراا)!بارة،5،صوديبزيلدصةورا*

ذا2و.05-ئسة:ناءا-ءةطقخ!اأملى-4راي!حراهلوموا،ءةلإالريا

اة&فى.االنقاشقشيمالئآتشاتةلااثةالأكلإءمرب"و!تقوضيحإلى.؟أ

اهتى.الإاهذاءتياز"وةفهمبضهفي!-ونطة-زالمتيةالوتهنصارروأ

ممةابااق"رد."وأءاةدنأ،تبم:!نو،تءنءباراءذاعلىدلأايسرو

ل!-ت"ةف!ايا+لملاأنالن!ابةقصيرىت+ئمنأنفلىبدلةصا،مهـن

درجانها،لى5وخطا،مه!اةلىءمدةد!وننإمدأل!2وذ،مهتبذات
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بمد-التعبيرهذا!حإن-بالسمث!ذتأنفيحب.فونهاخوأ-

.(11(امود.ا!تتدا!"ءنيةرغإن

الا-لاى"115قإ:طقمةاالوعة+يةأفى

وهظت،وصدودهاالممرة،و-.،-ولفل!فية3ممردارتلةد

الاقيوربدعلىالصرةءذ.ءلىالمهر*"ذهقطرفطةيةعالمتالوضهلمية

ذل!بملنوهو.شرءاوراهكههـثقلهووضع،ءهودنص-زص،

إده:فيقول6791سنةأءدر.الد!،دطرو-اة"بهقبمتابسا!ة

.(2!(والندعمش)ا"ئلساوب!ودمح!اسهانث)

منءداأالصفحاتءذ.نبكالبثوقد):ادصررلمتاب!ةسقويقول

ت"نيا؟وح!ها؟ديداهلمبااؤص.تنازمرةققمسهإ-للاطويرلاحيات

.(31(تديهاءورثكلءن

ترافة"مثل-انكرةاهـذ.فيهابروج؟تبعدةألفوتد

،علإةفلس!لمفةفيو،و،الوف!!ىأةطقا5و3091-نة،يةاافيزالمت

لأخير:ااح!تابا"ذاقيةولوهو-0699-ة"

إمنىة!رولاقإسطتةةم!م:قسهينادكتاب"ذاةصتوقد)

21دوأأصةةثاا!االفلسفيةاخطراوجهةتثكونمنهااشاالهامةالأسى

ء.28صبفاالمبنافبز-راه،1()

.92-6،صةق11إ-دراظروأ

ا؟بخرمصلفأ27-لأ6-ودصبخيبزكليد-افورظرووج!؟

.6799ت"اد!رة؟

.93صنظروج!")2(

.هعىاثهررمة:قلسادوالم!)3(
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ء!ا(1؟(.

ةلمهاوضع،ع!هودنيثبص"اكصة!رأنف:يملنايزبين"ءكذا

در-تةلمقد.إخما؟قياا)وتمعةف!رةنثسوراءقرنبمرمنثهربما

فىا-ء.:يرةا"قالاتهعنفض*.ب!ءسالجا?،قإ.،الها0،اكلاالكتب

3ثيرا؟رة11،"ذ.اءةاتأنالىالأمرو!لاةد-كاوالمجلاتالجراءد

تو!15،ادا-:ينإ+ضتأفا!ةإمهورةواد-لاتالجرا"بىصقحاتمن

ق-15فىلاوةةةإة"ن5يهبر-"تاجمردأؤة،لد!وراهوو-حدمأ

.،ا.يى،اا)ةلمصفةةنثأ،ءتابجمة)شوف!ه"االتىمهالمقه

!با-*ظةا،اةوىتافيصءل!ا-ءتابا"ذاؤءشعدأنأعت!خأ)

وأ"المةطقىاوضهىاا،ذهبممثلى3برأ.نفيدوتنطرو!كةيهرض

شهظتوقتقوذلد،،يى-،أنتهذاهوةفغهلالمنطتىكاالخرةي

منتاهيهغير!ةحاتوتمهوهـ4إورهباهذانصارألينؤةالدا"مركةنيه

زممأأنأشطجولا.دا-.!أايوبةااابرا"بىمنةلاالثةاةلية،ينامج!من

تخأتاأنهاأ!-تدماصأكأأةير،"هرقي"ذ+قعأرةا!النتننىأ

1105-ير،وإلواءأما)ة-وءمن!يروثمابها،ينبأفمماأضىضميمادآأ

مهرقي،أنهافيوءةحها!قاللىإزاءهاشعورىعنأعبرأنصاوأت

(2،!6691صصنةلوفبر،2الجهوريةجربدة،،ا،لمل

أدسوراءةخةلمهوتحتد،ءوذيبصالدكتور،كانو)ذا

و-كرقبما5هـ-،ةآلاب!ملأنوا-نطاعانطقيةا)اوض!ميةةءرة

التىا؟رالأفكلفما.ذاعةووجرائدومج!لات.نكتبانافةالإء،م

تفيد.4كرءنمة:ط!اتأوردناأن-.قلقد؟فملاووددهابهااق!تنع

،.صيلف!مةلسابقلاصدر)9(

..صإهبةأفلسفةنةأة)2(
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،أأتهب)اكأتهبار5ر!01وأومابخماخصالأفى؟رذهندهـ5حاوللهأ

ق-اءءاكلقيهت؟4وأ،ةلمس!إلى،طيةفلسفةنحو،ةمحكتاب

ءنه.وبداعلأولاالةمم

طية،فاسفآن!و"!ةاب"قللأوااةمماق01!اءإن.وأةول

يادةوز،،اب!ا،يخافهزةة-را"!تابفى%اء11ؤكيزونتكليموبسط"و

ن.15تاءرء؟المةطةيةاو!بةاةرأةومن.4إ"و-ودةف*ق!ثبلأ

الإثماراتذهـىتوفاخ؟.إيمنا*تاإلمينتاقالاموا!حءنايرىصثيرئبل

اراءخاإلىالاظراتانبلفب"ذاوليسال!وا.مئىقاراجعاإلى

خأفكارهمق!:يرقتةق،محهود2ببفي،ورةالد!أنتبد

تاقالاذا5ةفصرلاو،لمية511الفاصفةةندأ"؟!خاق"يشنباخر8

اتنا!-ل.امنيرالى!ةيرتررىإلامامةااططوطبعفىعلى

ن.فيىءث"ا،:!اةاوتههـ"الة-*رةمرضىبهدا.كه:ةولأأنولى
ا!هاروجا)!؟رالأةكلا5وقيبريراجعهاأناءارىءاعلىإنا!نصيلا

وا!طغقإمةالمحضالإعلامأ-"زةوقا!-افةاوقا؟ام!لمةفىمصرق

ولنكأهسةبصورةالأصأبة؟رالأفبهضعلىإءيهيزا!وءاصلط-!أ

.أ-رىمرةأراجعاالىأشير

ا-ة!فامدفةقاء-لىاآم!بهأنفلسفة5ؤبدالمنما!4ا)وضب،إن

المواخةقاهطااههاراتوالصاظلأااستعمالبج!ء!ءبحميث:والصباراتلفاظلأا

وتعبه.باطواس4تقييمكنسهى5بضيرندعكامةلابحيث،المث!اهد

تحاولولا،إىبذتقنعو.ءرردةجزئيةدنمكلتقفيا!صرقيضآأالملم

التانجقة.ت-5!بدواداو!هذ.لأنءونكا"11برضمأمبمافىابحثا

.المظقيةالوضعيةنلر

ا!رأ؟لأواامبماراتاءليلص.4المنحهلوضهلية!ماراأمحنبا)ندنةو.ثمة

إمينها.كةقاا0اتخداطرافقحيثمنلاالطمالمنعأقىبنا!احيثمن

المادىا!كل-03



66!ا--

يىلات!+جونأنفينبأخ!ااةدةةا.ثمةت!دداةطقيةاوالون!حمة

و+"يدق،ةضايا.قاممايرآمااص!.خا!ةبصةةالهلملتضاةاصرنا

ةلىب511مج!هلفىب)ءصتهرف!ولا،اةضاةاا.!امفىفوشضيع

.،محمودنصبزيالدىشر،تمهيرءدعلى

.وكماتةت*ونأنهااءتبارعلىامبماراتاةا،:طةالوضسيةو-برص

.نواعأإمةرأإلىتفمهاوأولاالكماتندرسة

لدإذاالامعنىءابمونولا.الأءلامأساءوءو:لأولاالنوع

ق.مبةةحا!وفىاعلارجقو-ود5واحد-زقءسصىهلى!نهاالواحد

الإشارة!امماليهالإثمارةو؟-؟ق-واد؟نبا،5انمحدودةحالا.4

.،هذ5،وأ"اهذ،

هدهمنوكلكمة،أ-اناثل05الكليةءلأمطاووه:قالثاوالتوع

انهاإفيندللالأنما.لافص،ر!زآونعهكرو-ةصة4لمجموهنلخيصالكهات

بأصرها،ةوءةعبارةو!خا.!مس!مىلهاي!كون!نضرورةعلى

."-تةيهتتبسدمحسوسمردوجدإذاإلاء.!كامل18ي!ونولا

التىالىهوزت!ةبيلق5قااينافونافىار؟"صيةء!اتوا).الأوصاف

أفرادعلى8ااكالأمماءقه:ل.قولإت-اصفاتامنجموعةهلىتدل

وا؟وهروالضةسواروحاطلقاثل-،هذا،ولنايةايىيثعارص"؟

نه.ذاقءوالش

لأنها.يلإيامنتجدلاأملةةااثوابا)-كلماتكالأهذ.وستطل

الوضه:ةالكلمات؟نامنباركلباطسإدراكهبمعكنئىءعلىلاندل

؟كنمماعلإ،تدلالتىالأفرادأحد!نإذاإلا،ملءمنى12لابرطون

كل،داأوصافماصكللبقةا-اابقيةايئافينروادكلأات.باطواسكها،ر

.نبالإم!وألفملباوصد5ةير
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،أو،و،إذا،مثل،أنطفيةااكلاتبابسىماوهو:الهـلثوالنوح

هىلأخ!ا.ءماني!االجملكلنحاعا)ئهىالكلاتوهذه،ولبى،ء

فىنلاماءندلهاممنىليسن!اأءنلىةلمباأطراف!اينتاد،1قيدد!لتى

بملة.ول

لية.براأوأءلإةث"مةذتكلتدلا)كاادءلاتوءو:بمالىاو))ضوع

لأحوالاءقبكمالخار!الىكاقتثيرولا%!!ىتهالاءنبمبرروهى

.الإطلاقلى5مهىءاوليسى،مطماةليستو،ة-"!ةالأتلاقيةلأ!،1!ا

بدلالتىكلإةا)لأسماءاةبيلءنهولا،الأءلامأساءةبيلمنمهت)4لأن!ا

أيثهيهمننهذا:ىءقهاءناصرفي-ةقندوعهقيبموء،ء!ءن!ا-دةاارا

بطؤاكأا-اكطت!يةا!لماتاقبلمن"ىابتو،اطار!إلما!

.و!دة"خ!ال!ملالجملأك!-زاء

ا!ىالجهلأوالمهاراتدوريأقممقلمااكأاالكداتنحديدبهد!

المهقذاتوالجمل،صمانذواتءباراتنهاأعلىة11ظةار!".،18ثفإ

و!ب!ب.سبقالذىا)ة-وملىءمانذواتدنع!اتتف*ونوأنلابد

من،وا!دارءزاهل!ايبه!،،أ!زا!ابيإطزرابطةلمةالجهق!طونإ!

ة-مين:إلىاة!ايااأوا؟ملذه5وننةءم.إةردانهسلهمااط!أ"ض

المضطقةفها!وهوةة:يىا)مهدقحذل!،ومهرةينىيةوالصدقورىةسق!م

يةبهرربةكذأو!ورة،ومهرفةايقيناوأالمىدقىورضروتم،يا!ةلى.وا

هنتخراشااقضاياوا،اطار-ىأالهاءن!تتدثالتىد،اطبراقضا،ا!هو

-دق!اأنإلا.محنىذاتعصاراتأنهاءنمبارة!ابخبراطار!سأالما

.فةطءطمالىابما!ذإو

دنالأ.تةاعلإ4!!رفاى.اكىاوصيىلالمميماسالاحتماليةوالممرفة

المالممنتخ!براتااالهصاياقاليةينلأن.الا!!ماليةالنتائجهذ.كير2نملالا

.الاطلاقملىوءودلاليىاعلاوس
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ال!دلاأتهاقذقندلاأ!نىاال!لاتهذ.أن:ينضحهناومن

اولر-!9لمأمااقهثذ!وروا؟قاأ4ضبباراوألمهطقيةاةيرياأتضهاوا،اهـوس

؟ط!قمرفوضةثةا.يافيزه5ى-أومموسأالطكلن!ا-5مرايمكنو-

المنطفية.الوضحية

ءلية!أاكةةافكاوأةايزئباهامممرا،ةطقي!ةارضميةتمتبر:هضاومن

ث+زاليءبرلاا،ضى.قظفارمااتق!يركا1نواحأ.قمدأرهادورثماأو

إلأاب!ثاداؤةفى!قبقلاأنوءب.حولهالىأىواختلات،فيه

فملايك!سمالاصهىارةو-ةافيزثتاوالمي!.!ا!يةويالطبيهيةالعدم

ع!.ام!او

ءوالمجردا،حودقالبرثأن،!ودنبه!يبؤأ!خورالد!،ويرى

اخ!وصا!ه-ذالى5ا!ررا،-ودفىاليحثلأن.اللاهوتقابحث

.طور-أيراهبةا؟الميتافينرعوتوع

تيرىو،افه،الدبنمةاكلا14ءق"دلاإطلمقااستصعلكه،وادكاتج!

ممونذاتامبارةا+!ونل!نهلأ.المهضىلامهسؤالاطلقاصالسؤالأفى

*اثسكذ!ادألمقوا.ح!نااوابارءانمحددءلىكاقتدلأقبنبى

اتاهباو.ةاالىه،رفته!ولالويمكنلاإطاقااءذلأن.ءبثعنهدؤالفا

-"ةيزةكا.رةوضة.ءظت!ونإذاوإهخى1منفارغةعباراثسعنهتمبراال!

هباراتأخلابلةأ!معلىندلالقامباراتااكعلقيةارضيةوتمد

تدل!لا-لأنها!آأ.رةوضةقاز.ياةن!ونبذاو-المحنىمنفارفة

ارفوضةاتافيزبثااأءنبرهدو.اط-يةاظبرةءهلىمرا!متةيمكنئىءعل

"-المجردوالمط.اق،واروحفىوالوجودءنبه،ايتصلواللاهوتكىحالملى-

المث!كلتو"مملاتبحفىحولندور"تبحاثلأا-وا)ةيمالنفىوخلو!

أو!ا؟وهو،و،اط-سال!!راك،و،اوكليةالكلات،مثل9!فلسفية

،ئنة"لىضذاةقق41أنالمنطقيةاوءقيوؤى."ذانهالصىءق
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و؟بخ!.ج!ةمنادالاهة!!ءلاة،"نء:ارةهوهل0ظرء:ا!وضهوعيا

.أخرىج!ةمنفيهإمتةداافىارمرالأ1

الباط!والاضةاد،إليهب!ث!يرضارجىطرتلهماهو.اطقوالاعتةاد

إيى.ي!فيرخارجىطرتلهماليس-هو

لماقروجالتىرالأض!بهضءلىضوءأ)قىأإذىاالمرضذا5!هد

أعود،عودبحيبزيالدكتور،ل!انعلىب"المنطا،فهثزباصممهس

القالصفهاتدمنابهيراءيزشصتلترض!ا5قيةكاا:طاثةضهارانةولفأ

.ن!اةت!اليانوردءامحاو،قأوهابد-%ق-واءباا-*!اضةهص،بما

لمعاركامنزبرفيم!ركةا5مدنةصه،ءودببح!زصور3الد"و

لاءرجبمابا-تصارا2يسرضهذ!ىويمفسقالباصينثصفلتالتىالفلسإ،

.لما)1(ناتصويرهن

يئيرحدوثمتبرهما،كرميوسف،و،المةاد،حهامحارتمنوةمد

الد!لمور،اإةطتيةار!ةءمارضىمن!دو.ا4ندادباكتاشصأ

.ثةمناةق4مهددتللاأنؤؤود*فه،هـيئأان!5

،فيماالبهىءدالدكتور"المةطقيةاوضميةممارةىمنأيضاوبعد

بى،الهربالاستطروصهإتهثاطدالإصلا?الةءر،!نابفىءنهاكنبه

الذى،ظروج!،،بهأنص-اإلىترجعوأ!نها.هامةوقةزمه،روبض

كتابسبقهقد.قلناأن--قكا.6791سنة!رررةفةارذ.5؟ةروقف

الف!رثلا.!(لبثم،ءودءليب3ز"د!ور،،الميتافبزبةاضرافة"

فيهعةب،ا)بهى!دعتور"الهربالاستممارإوصاتهاطديتالإ-لاى

شص،عليةةلسيفةنحر،كتابثم،الميتافيز؟قاافة!،ملى!:اب

ثنليماكزأبطريةةالمفطقيةثوضهية،محمودنبرب2زالد!ور،فبه

.أف!ر.بعنىبلمههدلةأ:وقررذا5،نطروءية،كتابئم،توسعاو

26!.-83صظروجهةأظرأء(
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*8البم!اككشر،إفيو4!!يةدارتاقىاالمناذثةأءيةقنأهةامن

ارجلين.الينوثفةنحنفلنتف

:عصردنجيبزصوالدع:ووالب!ءهدخورالد!وفى

ب!!ةرالف!رددتالكتابرمنمجمومةأن،ابهىاالد!ور،يرى

علوآ*ءخل-منهعاخاارددتليهاياو،يئا.لهثسا.اقرنبدابةمنذ.سرق

3الإ-*مإزاءا-ننرة!ناأة؟ررددتولكه!ا-ارباتةواالطبههة

انادمم!لأة؟ررددت،عشراكاصمعاقرناقا)ةربقدساالمادىكاوافكو

+مثوها)؟(ؤديدا

.خالاء.ود،نجيبفي"ديمتررةاالميتافيزةة!را،!.ابودكل-ت

ال!خابأنويرىمدهـ.قاخربىاالمادىات*راؤدبدءقالنوعطذا

ية،وا،بةافش.ا،مقمن)يةظتيةا.:افيزااله-اراتأنإثبات:هىيىةظبعل

نما.إء؟أوةملااطستحتيرلقعءالاكل"ىال!تابفىوضةالمرة

.ارةوتةاالمباؤيزةقامنيةالديةئداا)مة!:!نلمال!كتابأنيرىو

-طر-قولونيةا!تا"!41ب،ثنلمال!تابإن:ا.ات1الد؟خوووةول

!هح.ةولالكتابمنحدوا

!نعهبينةرق،أوكام،ف!ن.النملفىالثويهمطأرقيأوهتا

.،ةور-في"بئإررو-ان،الأ؟سلأزاةتاو.الدة":ةئقاطةائنوالإنسان

،ولىاله!ةلمهةأسانالإصةه،تخاة!هاا!ابا،بآبنريةانجةمطلهألقار"،بينو

:نرق!لم.ةقا.يتاةيز!طتابكامة)المشههامامنفذ!وبم.وحقا"ئهيئاد

"روض!ب!الأملاموصارات،نبجا.نوالأ-خاسنواعالأعباراتببن

آضر.؟تمن

؟ةةولأندةارىخبئتهكل*دثدبدونالأ.رادكتابرإضق

؟"2أ!عى.دبىالفر1-خمارإثوتاطد،!8\سلا1-لةحمرظأ9()
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وا-قنناجهطرادكتابوت،افهمرفوت"قميتافبز،قاهولاءسءاكلك

!يع.اتةتاجاهذابهىاكتورا

الإسلاىأدالمإلىاخربىاءرالةلقلقفىثويهآ!رء،ار4وهنا

مماطإ.،كطقتهلكا-،يىمابرقا!يرآفيزللتاة،خرانصنابأوهو

الوض!ءالمضطقنهأاكطقيحه،دولم.ةازا.ياةاةشبرطقالمهأنبةيد

.تاباىالىالإيهامدرء!هاءنآترءممدراوهذ،4لي!دررهوالذى

التفرقةأكب،ومدمقمحتاباامتطقإن):قالب!؟ةورالدبةولثم

اصض!يةالأملاماوءبارات،نبقبا4سلأجناوالواعلأاتراءباإين:1اولا

آترهبطءنادلأةروا

ربابأ-نعكا،إثأةيزةةة،اواطتا"قيذ،الداطةائقبين.ايماوثا

فىكشة،او"لمىداالكلة،هذهيردءدالس!لءنصرمل،الإسىبهالمذ

لهالا!بةفزو!كبيرةمةةفىاأنعاوا،مدةصنذا)تاسفانافوا-

ولاأرخا.بئالثهةلمةظ،الثه5أنماإذلأىإلىالناسر.ة،،ائماءلاق

ا،زمهاإكاااةرقةالوتيهةا5اةمهه"اقصد.اافةترأوهوكءدرل

العلمة،لة،كاإدرا،ةعلى-بءلتدلاةارأكا،لإسهىاهبإرزا،أصاب

-فاتءنص!فة*ون؟داةيراعنالةقلفىالبترأنملىضماأ+بىلبل

.()!(بنالمرددؤلاء5عضداطدبثالإسلاىالف*رقات!دبدا

بي3ىزورةالديمال!ىورالد!ةبها3واشاالبترسةولنزك

التى-ةالنفلا-تنتاجب!فىابىىالايمضورمرف!"ماإن:لنقولءهود

إ؟ص!وإلىبهدتارافعفىوهوالتهميةرربرقصاد؟ةابأنوكلاسثنتجها

الا-تنتاجإلى!حاجةليمىالبهىالدكتورأنوأرى.،يةالدثواطتا"قا!ين

وءالمحردار-ودق"ب!ثأنالىيثميرمحهودنجيبز!اكعخورف!ن

+286سأابنإمطرا)9(
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بقااليتافيزفىبرثماأرسطووبرصتبرظرفىتاميناةيزوءواللاهوتقمجث

ويرى،،افه،ادبنيةا!مةمنبدلااطدقاعه"إ-ة-لهو.المرفو!،

فباوةقإحابةطيه.نر-د)نلأنه.لهفلامه-!الالجاقامنا-ؤالاان

ملىندلأنبنبةىمعنىذاتالمبارةن!ونل!ينهأأساسعلىءمقذات

كذ"ى)؟(.اديسوا،طاق،واد،نبارءانءددكاق

تبر5،الثه،8الجلالفظأن.جالةءرءنةردبةإشهارةءذهلي-تأ

1(113"ااارةو!زثقافيايىءاءن

رظوحلآنابيمقع!ودنجيب!زكتورا!:"ءاإلىوةتقل

ابهى.اروةلدعاءاوب!

نهأءقالبهىوراد!ةعهودنبه!هب3زالد3-توربهت!م!اءالتتباوز

نهلأ.أنطقيةاتميةوالو،تو-!تبمأ،وضصء.ةةينبقاخةرا!.طحلم

بينهما.بخاطأنهيفدمااب!ىورالد!ةت؟3هـءايردولمفي!ةير،!ام

"د!ور3-صابعهوانوص-الوت،ىا،ةطقءهـارةاسشهملاةبل

!اةية.المتالوت+يةبحاثأيرمرفنهأءلىثدلءا-ع!مود.ءهبزكى

مؤهل!ليسأنهمق-اب!-ى1الدكتورمن،لاماأيفهآولنتباوز

ةاو!2ا5،الغاهىز!ذولننجاو.قياهلاعه"باءذةإن-دةه)ة1:،ةللىةا

قالنةل.برااثهمةوصمحمودفييبزكى3:ورالدالىاب!ىاورالد!ةهن

لى5ئ!رمحهودن!يبز؟!3-تورالدأن:وصالمش!ةصهيمفىرولة.دأ

نأ،يةاايتاؤازا-رافة"3-ةابءنوان"نخيتةأناب!!ا3-دثور!اك

لفظأناليتافبزةتاضرا،فةأمهوصءنأصءنإ-ةتحمجوأن،-رافةبئإد

رظفىارلوضةاا(بناليزيقاعنوانش!انبنا.ماإ-ددبهذااظر)9(

.فب؟المنطب-الرت

لا367-86سيلةرسن!ر1إاطد!وعطنهأةءدالاصلاه!-؟ظأ)!(
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ءلئاتبضعملاخصالأنالمرفوت"افيزيقاالمبمنوهوالمهىءن-فارخ

.ا؟لا!أةظإ-تعهلو!الكهات

إلم!متضةجوءد.كاتد!يدا،م!ددم5أنقيهاةتبينت)فد:وأفول

الت!وريد.هدمضدلاثةفالأعيوأن.الا-دن!ةاج"ذاا)ب!ىالايمصترر2

بحا)تصرءقثترليبطمحهودءثبعبر3تورادإثهيرأنالىيتدا.بل

منمىدنهأإلى-ءلميةةدفةءوو،اةةيزليتااة،ا-ر-،)!افى

الىاطاقواوال!هوتابردالو-ودفىالأءاثو-ةالمرةالميتاةتزثءا

1)فلاصهكلة.لة،فى،الثه،منإدلافةمهل

:دةولنأذ!2بهدعههودنبر.بزك!3-ته!رلادءوزوهل

-ةهمدىماةام-ا-بها!هسنلمأكأاايةلا.بهااالوةنةذه5نزكو)

نيةوجداضط.4)تاءإ!ىئوا،النزد،اله!ىاتقدايحهنلماةالىةاود.لن!

اش-دءتثم،-لىألىت!دعهأةكرة5طا""،ءنلإ-لاماءلىب!وة،فب!ا!ج

خؤأنرأتثم،كاأ-بوعان!اوأ!.ت،ص!يرا)ة.فىالإ-لا?واجب!ا

.(9()م8نفلأاصكأرءاا-تهرونارادأ8منزإلىالهءلبةبمدابه!ا

واجه4ا-ثهلىةوا،ء-لمنهاي!سمالاكل.-*رأكلنثدهىيمف

أاددونبحبه4عاوطه-بوأحيراد؟قالإص!لاى

اثهاتإتثتلمقةيمابالهيبةؤ!نأفىا-لماطايفرشالإسلامإن

دوممولءورلهيىت!لأن"وادةلىا):فكيرقأ-لماوا-بوأن،ةإ!!ةا

اطواسفي،ررىلاقينوح.رفة1،5لواعأمننوءينبينثفرقثمالثهإلى

إلالملاةم!احآتر؟وعو-يقينىحقوهويا!ابيمةماوراءوهو-ف!،

نأا-لماووا!ب.اطبمةاع!موهوا)مقلابباإلىاطواساسئعماد

تكللمهاءلةيى:!لنتأ311آتددىايئلدابهدى،ثتدتااالمف!يرسبمار

+.)9(و%لأظرص
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.قصب.واطةبيحردأنربدمنارطنبحبنهأثدهى3دمفو.نهمد؟

ا،ضميهومنهاأترببنا-فاتعنهوقيبضالدبئوهوكبرالأةو!م

المنطقيا

يلاحيا"،طومنمدآأامهةصاتاهذ.تبثكالهوفد)قاقااهولهيرأ

كههنإ،سم:تيماو!رر.ا؟ديدبالملممنيناشازصيةق-4ة؟2يسلأ

.1(11قدبه!ءوروث

ضهثلا"ددلمينوماضى.كهاضىا1يرةفىأدتعيداهبارةاهذ.ان

إ-فيالى5أضفتة-بغةافتهم!طها.4-بغالدىدةخ!مفىأصاع!ية،يص.

وىتاددونربههطولم.وهطمن!مح!متو"-درنتكا.4عطبصمهات

قيحرتف0151دبرن!مقإن!مثلاماتيهمؤحواأنإهدإلاوقوغمأ!لاة،م

اةرناق4ءةةةتلم!مماإو،الأءيرةدا.،مأقفي!فيرة،دماوف!."يئا!

نصانهالإ-و-ء،ذايةذاالإوءلمو.4افربإ!دفاتواصتدالهينامثسا

.الإسلاىالعالمفى

كلله!يا.قطوةلاأءدآليثع!ود.ءيبزكىالايهتوران:أفول

وءهتةد6يدا؟ررلم511بهيى:بدلو،ا،وروثكا،اضى11يرةضفولاحد

.اشرقاقمبالتةورا)يمفيلهووءدهأنه

ماةء.،اطرو-اة"ةابنجق،رىأتطرثة"8ا&أتتاول4دءةو

و!نقابا!يناشهإتافاالجدهـد-بيةامراإم!تميةءقو!اتءنثئح!

.ة-امأ.لا:ةإلىدا-لم!ااب!تنف+واابنالمةءرنأونرر.يئالمثساةرنا

لم51باةرحتموه.ا؟ررةدكا"ا"لمادوةضو-رر.اةىابات!دفةصم

فىوكانعدا.ماصأ+!وبهت!-دو-ررثرراكللأطةالاةرحدالجدة

.32-25صبق!اامدرا)9(



-475-

من4لف،!و،!صبزكى،اد!لتوودكانوة.طصممابئالداطينذ"ى

.امردقهذا

مافهيهاهنتصخ!ة!لاإيةالهر11!-صيةوماتمةأنوأىث!لثوة-م

اطدبت.املماءنولا

ةبعد:ال!فابءذاقظرهوجهةءيردهأ:ةررا"تيهينأنبمد

ال!لىأنيرىأصبحفدبمموروثكلعناطدتثبا)"لمإ:ةقأنكان

طم؟4لأ،خد-اشض!هليةولاالةردثهخ!هثة.4تتميز)-!لايرصلحوءد.

--رىأ؟مو-صاءقلأ-يزةدولا-اتوقيههداارةأ-نج21يبنمثترك

اتاا)ةةوبموموإزيئاط:اةأ-لموب.قالالاأ-ة.داط!اءصءذه

.لأة؟رافهلأولأ:ياءاأس،مدىعلهاي!اسمةابيىتد

3واأ"ا-ةة12فحونأنهـقالمةايرإسو.بام!ليبلأصااءذ.ولابد

ضرطةطر؟يمقاةرزو.ضىالءقصوذة%ونتا3انإذنبدةلا.النسبم

.(9!بلاضيمالأمةا

اعلا-"يموالهالمثتركاماا!ظعورةسةىأراذنقأعلى)ةءولثئم

ذعهألا،ا؟ررثدة!يةهر11الثخ!ء4يمونت"4،!دوا3بمرقثةإوروا

.-ءونهأندون،ذا:يةوالثالية،مو!وهىفالأولاءيماهوا"سالعلمأن

أيوىوأ-ت،إط-يئةا-ةالثاولاذاتية،ا"ا!ؤالأولزمو-وه

.،احتاباا.تقثيئماءن!اأذكرلمإقبل.التةرة"ءذهقال!!اضة

.(2)(نجاببلقيتوماءن!االمتءاةق3-فاو

ن..ةوئأوثا،ورالماةىبجهلقالا0ند5نهأ:"ذاملويلا-ظ

بهونهأنتجبهذامنبارفما،أعلى4د.المربيةاث!مه:ةاوءات.4

.و،ءسالمقدمةبقولامدرانظرأ)1(

.و!صالمتدمةبنولا-وررا31(
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ىلةظ4اأإلىوأ4،ذا+هـ،أمورصاضى11قبمأنلأذهاناقرواض!

اكنرفةهذ.قرأيهأنوههلموم.اوتوهىواقالذاينالتةرقةفىير%به

كلاقياءقفبهةءقت!دتاشاالهباراتأواليكلماتأن-اسأهلى؟م

!ندماممهأ.ويرلا-ظ.قالمهمنفارةةوص،اذاقاالضوحمنءبارات

.افيادوامامنثفيررالقبم؟ذ!هفأندةبضىالذىانباتامنتحدث

آفييرلىإدتلذىاخ)دااهنالة-اؤلدطب!يملاأ2لاذ"عيمذكان)ذاو

ادربهةثخصهقي)،1بءوبمقةالأس.قة:ىءلأشاثوالاعنراف،ءوة؟

.2-اءاماصيرىاةا%إ"معلاقيلاءم2لاذأن"نرة!با-"دتةاط

،علاةوتتفىأىارء-ذاأعاقة،أ:صهاؤلا)4"ذالى5بر"!!اأرى

هنالبصثمن.وجةةب"ودف!اءتا)ه-رةيةالةوء!ةإثءاراصياحإ

غيرهاءنءضبزةثهخمهقيلهاتبلد،لهراميةواةاءذ.،!يةأوويدثا،

ورأى،ادلاءابينهذأقإداو.اد؟.بوأدلى.الأ--ىاءوباتامن

إيةالهراثخصيةا.ةو!ات"نء؟وءاةى111ا)شاث-ءلةالاب*ونلاأن

وجهءلىاءمواارريئايرفضاذىاالماما-؟ءبامغجءن!ن!رجن!ولى5

وضه".المرةةافهزورهـا.قذكا!أنسصاألى5،المهوم

معطظة"ءةوانن!ت7499-ت"العربىق3:ب"ما"ذاءلىوبدل

:ةةودالمقالويبدأةاطاةساءى11تصالاة-ءرة،ةيماج،ى!اة

لأيعرةلانماانا-اضرق01!ينا؟ةسكبأنورةسإةيح!دلا؟اقإ)

ؤاثلأنوذلاى.انسير5%ةءنؤهـبىداةهةع!هـ"ةوة)-ىءال،ناصير

.1((وثدخءرك01ومت"مايعرقىءة"!اة!

ة*رةلمالابق!ل!.الآ!ربهفه،ةضيرو،بففهاثا)شمنةبلثهـءذا

مايمرللها.ضوبرةلأماماإلى13ددتإلا!فىاردة"-يرة

.،بئضرجمة"8،91ابرفبر،3"؟دداله،"2س"يأ+ر(9)
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6لأماماالىلأ-ضارةفعدنهأعلىالتراث.نيتياالدىفىاليهو5فما

.أاطضارةأصصيرةءمرةل!دهأمل،برفضالدىابضاو5و!ا

مة-الحا!دمإكتأ:تةوللاء511بىلأءبارةمعططةال!!بفو!!

لأث.إ*اوحقاهق،مهوتاسلتأرا.هـاء4اطاأنليرى،؟...ةتتأم

انر!وافا)توح،الحادىافىنموه،يالبانوح"فيتمرقلاواقمةس؟

ءدوثهق!ةةصءاص،اءواءقتزازات51،كا،1،!وت5ههـاص

الذمم!وأما،اةزةاءافىالصوتء!عندمح!مةءددةئن"هواسارهوفى

صهوت؟،ذانالإ"ولاىةذ؟-اؤا)!وتذفىأونو-اامموتاهذابهل

ذبثهلااتا-قيوطاالأوضهويةاطقيقةد!،المىإمهوت5ثب،،البماثير

البثر.ءاودهأاةا!كلوبها

نقطظرةبين،مةا)صاالأرشن5اء،ال!اءالمطبهدبهيدافرقوا

أصان!ال!رةباتقةة-دكهنعلواا"رزاةلموىأضى؟ظرةو،وفعلوانعكاا

ةق!قا-و،ثرو5وءا-يرو5ما،د"هوكرماولاب!ءهو5ماءت"ولصبحة

...ءيةص!راو)اواطبوا)ثسير41.قالبراءةكلةة"برنيالدا

ملىاقدرةا"رز.ئل.نمصهيئمماكزأاهااصرابىامراليورصوماذا

قا"ف41فيلمدو5.طباما!،ابينو.-أ،من،اواه.يخاالدءقائقبينالتنرقة

.؟!رىأ-ية.ن

اقإءا،فهول-بةبالةأهواؤ.للإأ-انب؟ونأنقبألهو)؟س

و"الحيبكلهيب11ود*ن.ة-كر.01وة!ر..ي!بمافي!ب،الأيفباء

عامنلأأون5+!ثأنلنايجيزاالدىاعللطذ)3.نبينالجابيننخلطأن

اواقع.ا.ورأ!نأ!خدثكلاالناأظقثموأصلامةا

إلىالمحابدةالةطرةفبهات!يمارالنى،اال!طهذهالملاءأبحعشثاقد

فية*اداوارقالةاب"-ءننطرحاشاا!نطرة،-ولىءنث"وأحدانياالد

اضىاوءوتاب!برا!وتببن،اه:؟ءوااخناءاوو،انرك!واا:وحإاين
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فيالعاصرؤإطحيناثقافيةلاصهـايسدامثلاةاالحطنلدق!طتتة

باطياةلابض"ترالىاالصه2نلأفيء!ء-أظنة؟-وءكذا،لمالفين

.م؟*(.فاكاودءدزوايتبد-؟لاةولةدبرلا

الةكلرةفيةنةرقا"كأاطدتة،دةالأوروبالفامح!فةإعبابهوبلق

أكهاشياءألالمية511النطرةلىأيرىو4الا+يفباءب،11ذاطرةوالت،تلاوضهومبة

اخمارةاءاوأ.ةارعتباا!وزنأيجباشاهى،-ركن!اوءشيالأاءجامبخنهتم

وأمة"ا؟ءءنالا-شابءونوإذاتابارفضاففه"نرأن!بة4قيلالذا

4.ليلفماالاا&اءحبرالةكلرة.طةءإببةالإ-الأن.ا،لا?فخصدوءامهؤالا

:بةولثم.ئب!فان!ابضاحزكانوان،بتىظغا)سهءبىإذاكان

-وثءناثادىانمؤوا)باكىنوجمن،اتنأ"واا)ء؟ءءنولضو!صع)

اعليرة!نتةرةةافبه!م!33ىافهثقاادالذا5)نو-ح،ثالهوءوتير،)"ث

ا!او511-الم:ادتينأولقواءدةا)تور!-نجزى،كللثىوأأهم4إمه،إلحردا

الذيئاليثرءنف!ءيرو!؟اأوهوةتأءواءا10هولاخيرامرت5لا

هنا!يراهاء3أوأوفي-شهونها،)آالماذلكوقائعءلىأهواءم"ي!بون

.(3)(خاك15ثررو

ةاطاه!وت.نلاء511أبءوةفالأذهانالىبميدأنبهدويةول

اشراإ-ود.امو!ا(والةضيهاطيريىود.لمطإينالفرقإن)أ!رى..ر.

فرقو5،وآما"م!وشحاخهمقوح!ءنا)بثمر!وسققفرقكاو5لىذي!روا

اةام،د5أتحقيقيقطرقاي!دوخ!ولاأئقلموااونيهدمابب!-سالنا،طل!ظ

.(31(آضروافعبغير.أنالىوافمابطلة-وتدف،خالواماإ

حالتانهاحيثمناصراقيوااطبالضطرقحصرنافلووهكذا)

..،-93صبقلسا11-در)9(

31.ص!لساا-رررا)3(03صقيلسادرالم!121
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بتلمما؟لىاو-ررفون5ؤفرفابهن!هازا.الذىالةرق،نبتانشور

لاوضوءية"هليةاكعلرةإنأ..؟اراقسالطبيمىليم!ماولاضأنلذات!ا

ن!وها؟الإنصان؟إ"مرماوءين،اراقمة،د!نلاكلزجاشاثلأىصالنافهجة

من-وىلاجدنأمررثو5ةياذاةولأملاءأظراناض!جةااخطرةاءذ.جمث!!

ةقررأنهووإذا؟:ادينرنمأنأوباكثخوحأنمن-الوافع."ير-يث

مأب!ءالمسهوعا!وتابر-حونأنإين-الواقع-تيرصثصنلافرق

إءناله!زأوا"لةدرةحيثمن-التامالعبهبةررخيراأو5إذاو،اخناه

البعير.وعموتاة!ا!وتبين-الواختغيير

حلاسىفىمذ-كبالمراضىذا5ةإذا،لماةىخكاءثطط،ص

تج!قق-فىظق-وهكذاا)!مكبينوإ:تار!نحوا-زدم5بااف،

.!9(اثزوقي-سإينثفافتناقللنشوداربط

،بر،511ق!ودنحيبزكىالدكتوركضبهمماأوردقها)رزىذأ5.د

بفرقاذىااهلماجم!ط،ء:ةظفياللاانه:أقولأنأ-ظبع7899-نة

هوو!.المحصوسالواةمىامالماودهد،والوضوءىاذاقاينفي

امحتها؟ىاهوءوا.نةصهقلاحقيتةلييسقذاو3ة3ذاماعدوالوفهوس

؟صىوما.وثرخيرمنهـ،قيصالتىالبشريةالنفوسأحوالء-بفقط

لا!و!و،ليماسذاقأوامككل.كراهية!بصنالأش!ياهن!والاذمانبه

ةلما!ية.ءنهذا0ةهلابهيثهرونبئالذدفوسقإلا

غيرونسم،الصضارةمموقةصم:قطنالزاثأنأخرىنا-ثةومن

.2دابلهعوؤلم

اثاشاءاقهوءصاا"ضهارةدافعفيمسوقةيرةه:برالدىوالضم

قية،41-فةطيهوتضنى،فقطاراغبوجودفحترت"وضوعية،رةءن

.!3سإ-ابنا!در)9(
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لموضوهيهعلرةاةا"ذ.-قيقةأنعلى.قاذءاهوؤفشصو،أوفهوعيةا

مقوماتفىاذصا!ا!نراثمعوةقبا"ا،)-ضارةدا!اب:برءاالئىص

عن-خرجاد؟تبإن:تاتكاهذا.قكثرأوأةول.4ايهدبهال!ت!مية

فىتسيرالتىالدلاءلينبدو.ةدلىل!.أطرو-3،2ضابقالمامتطه

ا!يحاتاذمالىكاإتاشاالهربية،!قوكلادهـولو-يةءنالب!ثي

ادكلوكاق.بيةامراماتاط-ءو!نكةيرههورانةفر15!ثهايدشد

.اقومياتابينةءلمتميزثص-!،لها.!ءلوماتمةءابجدأنيحاول

اربح!ةلأءرامابجربردة.قالفىيئالدن5؟تحدث.اا)تبلهذاو!ن

-اةفىالي!ونالدينإحياءإضرورة4إحاسءن4فييمبرااهـ312879

الآن!عد؟"والذىافطعنالدينىلميمبالتواعلروجالفويمادلموكءلى

خداماا-ةايهلماستخدام5!امالاهدوناخطرىاا؟ا!ءلىتور:ءسوالذى

محل.الىاخبمابنربم

بمدخ!وضهنابأنالإ؟-اني!ونا5ضدأوهنإ؟ت)بتولىهذاويبرر

أنهلنايتيحالذىناخ!وضهوأءف،ءاول5بةاط!لاشااطضاويةادممهوة

تجاهإذاالاقي-ققان،الأ.بخاعيرلامهالثركاء-يرلباالدؤساخ!ير

.(لملهاءنئلوا،-ايئا!ءنةزاا!

بلالأئصياءؤصاةفيعايمادمزضياءألهبت!:!!االقيمءنيةرلثم

ضئونق15!-يدكاةونفةاأثمر،الذهنآأماتتمثل،صهور،كل

ها.!در؟ا-دكابرمهاةكلالنىالفمايةا)!وومصدر.لملافا؟الجاربةاطياة

.()ا"يئاكهوالوء!يد15ءممدركانبماورلأولا

أءا-قايئالدكونن5ورثث41منماتمالظآالكلهذاانأةولى

تد3ا)ةلى5ةوى-اةزينالد15مصررراف؟االةيمأنهومافيوكل،صقصر

.لم،/75"!28بنا،بخ9صآالأهراجربدة)9(
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يئالدؤةأبهشأونارزبئ-سا-اداءدبتمنكثيرالاةقرقوهذا

هلىبئالد؟ةونة-وراذىاالوقتق-ا:فعمرفيااءا،ت4سهإصقالمحيد

ركيم،"دونهجملىيىيرونارزبئاال!!!اه.ينأممالءن-لىأصاإلثاجلهأ

ةالو!مية.قةفىلافيالنهبأالةولنهصلإحنناإةذ"ىءنوفضلاومدرشه

ة!لنولم!رافةهوإنماا!-وصةيرن5اطدةثأنؤىلقالنطقية

ا!ا!يئ!ا-15ء،1أ.قإ؟4ةةولاليزلابلللتطلمقيةالوفهميةمنهتبرأالآنحق

يثحدو5انماا)طرتقةب!ذهلديئان40-ررفيةأنالةولثجأ-:طهةاوءق

قيلهمن*فهل؟بمانلإواأدهلم8دو:اربرددا)تىا)ةءارة9مج!ربهبدير

اهماراءذاكانأنأيامبةالصروكليةا)ةإث!هاراةا:لمينايرجارىأنحاولحينما

السلية.توةالى-ثندمالصوتذا

اللاد،الفكر-31





لعأبهأافضلا

ءنهالإسلاموءوقفيثافىدإصادى1الةمصر

بئ.وا)لمثسنر5ا)نامصعلينالةرةبنالهليةاروح

.ادموسقفيص!رلاار!ود

.!ادةوواهوما،دةأصالإادرة"

،امثه.بموتظ-أبههقالإةصانانو-ب%سورةيئالد

ةسانألمرورةسةإلاءلام

العامة.سانهقاطدبثدى"ط!طرالةءنالإ-لامموةت

.الإ-لاماأعلرقواربودالإز-ايز!هرفة

يئ.اكطنليةالإة-اءاتثسال!ثوفهلحءنال!!لامهو





ا":أإذقلنأأطديثم-*ر*الم!ادىالةن5،ا)-اهـ!"ةافهولفىثناتح!داةد

الثاقالنصتاق!وتمهوعه-ءثس-عالاا)قرنقملا)-!مطار.ةتخذ

التطورءينوشد!نالوفهء:-د.ة!لىكام!اهر.ص!ننحدثناو-منه

المدبثة-يةلماداسةنهقلتطورابظربئنوا-نهاانلداوكدأ-بريندالما

طإين.المتببنءلوفهادوء:،بنثهءاابراادوءة،المار!يئه:دور

جمتازا)تتمها؟صهضبهقأذاءباءذ.ءنءذءبكلةث."ولهيخا

كاليهاؤبةةاالإءلاأءوةت%إ"،.رى؟ةاد/"111بالمذاهن5بما

للاديةبالمذاهينلاثشء-"(التوأءط3يئةارإن5الأ-?اجاقها!النواس

!ذاالىأ!ا-زوالإ-لإم،مةماأنلأدتاءلىاءدوج)نه!وار،!!"مما

إلماديةالمذاءبيينأثش!،اال،تن5لا-دةث!مهم!نا.الذىهمصل

.12مةالإ-لام!وموفف

:؟!صثلاثقصتتلهاطدثثالمادىالفكرالم!صةتوال!ط

للىهرفة.ءثدةالوو-ائلنا!.وا!:"ال!اهرةاسهاطوأن-ا

:لأادةلضيروجودلانهأ-3

بقولؤن.اطد!ثافلسنىاا)ذكرفىمطنمرتنصيتاناطانانوها

حمرمنانطلاظذ"ىةةهدادءوسفىالمو!ودبحهسادد.ئنمئ

.اطواسخأرة40!سي!

صسيونانهم:لذل!يةا"بينبر!تالامرنةاءناطدبثمجونوعهدما

عنوالمد!ت،ءاديون:ءه!يةالالوءو،ءندثثأطةكونءعتدما

و!راطواسفىالممرفةحههـوسي!:ب!ماوأءش-ادهتينهاين

مزتبطة!مادامتاإهالجةفا301بيماإطيرأنفهد"-اد-وسفىأدءود

ا--.الةلسفىيم!ادت
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،و،1،-بهردىا-دكهاةاف.ةباالإذانتو-يهعنادبنتةحية-3

خبار51لى5،ا،+ةب!ذ.!ةيامءلمه311وا-لال،ا؟خرتةاعاتاول-كنليم

مجال!فيأدبىقلم("وأ،ارلأ،سا!بم-ير)ةءاص!كةاث"اا+لمكافصأأن

أ-انةال!+وتدفلاادذلىوه،ةةا؟ورله!ض!ونلااإتو،بدلوه4فييدلى

ة!.تةةاوهفي،!-تهلى5يماطتط:قوأ،ا-؟رهإعنلاة!اير4حاجة

""ظالدأ؟اا-افىد."-15لت!.ل"الد:ةالإةصانطالب5حصر

المادية.ةاهيةاروصا"لمنةيها!ما

ةا-خ1االهرنقاطدةث4-لمأباا)شه:يمن!!نالنالبارأىكانذي!

اش!اا-باء"ولاتقثاف؟الى5هـرةاةاأ،وا:وةهيئاكواثأهحر

نين-اةواتاضعءو!ودكلأن:أساسلى05ين41ذإءخعىت!-شف

لا*ةهسو--..ي!ا،هآقد5.ر-وء،أ؟-تء.إء0.4-ةه"ور؟-ئمعلإ،

هقيو!ة،أتمضآىاةإاوةإءمإلىخ!ة-ررل،ء-بلأ-تةهلاياتةهك

؟يخااةوا"ا.قلآ!ه01كلةل."ط..يةق-ار.رلأرا-مةلإتنينالةواهذ.

ذاخها.ا!مية

إوجو+واواس41قالمهرفةو-يثه-!رءصاكىل141هذاوفى

غاتا-فانال!-.4!وفيئلداءللم511ل)-لاءلىوةلمح،المحصوسفى

ةلمةير،ا!اوةفأةررذ!ىوهةررث-ثس5اتا-حاالةرننهاية-كأفىملحا

ةس5فيماالإا-؟رفىواهىأنعلىبناء:الإفكاوفىارودابوادروتدح

لىهيئ51ا:قة41.قفاهردةةمحروناةاا.؟إقيندةوةاوامبرتحدلم

.ف!ااأةو!بةوالى،دةااطالىا"ا!اءا.طرةخيرتتذلأىلى5باعدما

فهيئ*.؟ن)ت-ل4اث5ث،ء:بم؟ظا.ميرنألم511طعقيولم،!مدية

"ما،،.قاعةيرية!ط."اطارةلأصوراثاوافعطرت.الإنسانتو-يه

؟و-وأتاواتفىأالىواضطروا،ت،الإوراا+رفةا8وبالى؟كلرث!ملتغير

أث!:ا"ة.!نىولإس.او-و.امنبوجهعايهاوالتعرت،ء-و-ةفير

أ-*تو،ممانااثص:خير-5!الةرفىالناعنهفيامضرااقرناقنغيرقدمرالأ
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ن!راحعدوالاابمبرراتبتمععكواأنو!ص3فىيمدلمالملاءما-دتأنكل

ا-.خاتاق؟ينه+ولماسنحااوهذ،رف!ال!والثداتكا!"ءبررخهاأعلى

لما،ىإتماأتاالمادىافءراهذامنالإ-لامهوقفدبينئم،التالية

الةمحروأمام،الأحداثمامأالفكردالغاحيةمنقوبابقفأني!مقطع

نه.ذااهلمىا

والحمئربنعشرخالنانينا)قرببنالملهيةالروح

ةطورالمحنلفةءطاهوهفىءو:-ط!ثاطدالمادىيمرالةكانوإذا

نءررةث41ةإن.ينسا)25وا)ةرن،سء8ا:ا-حااقرناقاطدةثالهلم

إذا:وت!وءعلازمإزا:4إا..ة11511"ةولءوففوعنالهلم"رزا

.ورابأثرةش4ورويمةاطدةصلم511ءقا"اه.،ا511-ولموةفأنرفنا5ما

من.وضعمن3،شأفىأخاا-!حةةد،ا،مرفةاطرةةوءاءاقكبيرا

فهاو-وداوصصر،احواسافىإ"رفةاو-.8ءمهرأن:ارسالههده

.نولتهمرأ!صوس

ههاةرافألم511به.رالذىا)ةطورقيل،إثررباخر،و?ارات

ه!4081:،!أتكا،وت.تءة،لملها.ر):لبقوبئاه!ثرواعشرءفاا

هـفه،افيررر)ةةاءسء،آءهدازدادنم،ابداة،افىء؟تدركاقتطور

ةة-دا.ا-:ةةالأة-كاروااطلمة،اا-تا؟قاعنصالهلم!رلىانطوراءذا

ةير،ثهطهاتذ-إدىءء15هدة،أت،كان؟التىأب!دىءا-لمدنأ:تضحا

وررر!ةةرررإلى+-حلاهها،ىءصءاإ،لهلمنها5غتاءولا،نحلبلية

لى5إلاروق-ةلا)اصكللاسب؟.ةلف!يزثاء1111.،ةديناةوااأنبئوف.ت!ب

ا-؟يةاةابمادالأإلىالؤصب،إماأ.،امادابدئضافىتح!ثالىالطواهر

الةوا(فيهىذهعن،هاتالاتءنلاإدكاقفقد،المجهرةةدونوما

ئح!15و!داحقيقةاوهذ..الجدبدةالفيز؟ءنينبقواشي،الكل



-488-

.9((ة"،ذالبا)5طينايفرتيانينقواولهستتيريرب"؟ينقوافهاأثباتلإ

مةمميلى،،باخ4يدو،ثلهوأعاليهطرأالذىوالفرولالهلىوا!طور

-نهتول،ون،؟و-تات،،لمادةتحول،!ابقا:ذمبلابهض

اطدبثادلمإا!قةقبطأرا!ىطه!ة111قيدةبالهإ-مىمااضو?لىاطقيما

:-ءةس-عاكاالةرنطق

ذاتلاو!وعاتدوسالىالمةءسفينكلنةيدوةاأنتهقااذا)كان

-خراتاوا،سةيىاوا.لضفسا3هلم-4تدايرةفياة-!وا31104ودطدأ

وض!وحمنيده!قكان.ا)ط.ثمىلمبالهءا!اعهنينصصا)1ءدةءنذ!رأ

فىءاكليرىإذكان.الجاربوتهط،ينادهابراوع!4،في"اتثدا!م!د

ظاهرةكلأبب!اأنيرىؤ!ن.ةدقةةءضهاإضعرحبهضه".ةسا-لادللا

.ءاء!13ببيناتض!رالز!صمنإ)رزت0.15ةطص%

لأ!ولان5ثب!ثنألة-"هلىا)ورها-وف"ذالاطلإعا-بءلافإذ9،

إ-اط!اءناة-،ظلاىلاكاناطد"ذاإلىالمفهبوطةالهلومطذ.لمامة2

رأ؟وه،نعارء،بهـإءل!3الم5،ءدةدفيجد.4ا""ء!تهاءنو،هثص،"المد

1)ش،الآوة"مةالطبلى5ورة53فىبجدو،الانةساملاةةبلالذى،الفرد

آثملقادضةل511أ.و،بة)اثجرث!اولدءديةءهادلاتيرىو.ثنلا:ىلإ

،ا،ءان:وصشياء-الاهةمةلأرامهيةسالأااءسا)ت-ص!ارمةتبافطر-

الكو!بءقلوجودث"هراا؟واجمبعنأ!مرفو.وة)ةوا،دة11وا،ءفهاىالة

اتااطقيرةالضبارذرةإلىبديةالأالاو).-ةدورا-،اةصاهافىؤا)داالظيم4

.ءإب!اةسا"بىءي!لهوا!ؤفهحكاااتاتا151ونذرباحرانأارمط

.قروندة5فىلتإتصهودثمرةءواذىااللمب!ذالفيتااءالماكان،

المةولضا"اإن-خمأ"؟نقصبةضهلهسائدةا"-اط،وااو!دةوكا؟ت

ةمدمهليهو5!-اثريمألما)5تإبطنم!إد-بهبأتاظوثاتكاباهةرءز

./6،99-اخثنبرشها-أ+د:9"أةإ-ةثأ(.9)
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اظواهراءذ.ةإناطبيحيةاالطواءرين4إفهالىلاأت511يرةثىءاعتباو

اطصيمة.الهاثخضعأن!ب!بعاتاواميسن!ا3،ءم!فراهىكانت

النةائجهذ.أءامنحناهالاإلالاإ-ههذكر.اكةدماةيدوفاة!ن"

الممكنؤق12فههواشاةاءيىاالههـمةقاليةينهدمإن1،،مهترةاالةضة

.المحصنالملمبالفىاليتينذ!ءلىاطهعول

مننواا)هلاءكا3!رأأنيرىأءاكان22ذلاقإثدأنت"ةلف؟،

بهزإطأمءلىوأن!م!ا:،مإامثصءوكاأتفذطرقلابريثاهين!مةبرأر.نرق

ذا5ونص!ة!،اتاواةإةةيراراءالآىوةةءلىوثهاءالاإنحولارك!ه!

نوارأ""آثسقوجمهـوكا)خ!ءؤ:4":،:ىا)ذىاال!،لأقءنا!اقاالجو

.(9)(راإمهلأباةذ،-41قياة41ةاطةث

ثثإدالم511نأ.ؤىاشا:سهص!اةاارنولافىدث"51اةةتد511أت،2-لما

،)ةردا؟وهرا"ةد5م!لءة-ا!هطاوءصهـوط"صط"إ-5ءةما!ولأذو

قيلأثىلااخمأا"ةاءوا،ةءدوةا،ا-صهثاءالم5ق؟ة-املااللاثورهالذى

ةل511وأ،بةجر)أةةترخ!اأ))ش)"د:ةادلات1511اءوكذ،ا)طبه"اع!5ق

داتاو-وا!هخنأ،"وءهر،صيوناافىلأ-ا-5-اا)ءخاءسب!استوافىض

ا-بوتهذلاء،1ءيرإلى!ه-54"سلتواات!ضهعكاا)ذرةإلى3بمموااامن

.بة"اصاا"إونلو-و--اف"بارات5

تدة،.!هثراةااناتراق013ان!د"ء!لى5يىةلهادةلهة:اءذهنتوكا

اتا-عاوانأنوةت!وريئاذاالهداءوكانأ-انبال!4ليكلباءيربهمةا)طمحثل

عباد!ااءاساءلىوةءكأ!ون،دثدةشناوه!أبءةوءاأنلونكلوأتال"

.ةهـاأظ!دء*الاك!اأإلاثنةتكاأتوإنلأو!ناوءذ.

إلى.إملما-كبرىاا!رراتاقلةون!اطةظةالهقيدةءذ.ودامت

2-23-02صدىو!ةر:د!!،دى111هباتاأفى*لءلى9()
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ن.ةماقلى!511اف*را-هلتءتطرةنهنلممحثثلةاتءد.ثأن

صح51اؤهزعةءنجأو،ةدلأاإلى.ن!ا!اصنهأةتورالقكانالش!وك

ن.تما:لء"دإلا-رروعهبرىلااذىكانااصرحاذ،ى-ةهخفالهلى

قي!ة*ق:اأوذاءوينتوروه.وا؟نهمأسالن!ومرت،-ليةامااالهقول

نثكاإذاو!ا،الما..5.ةدهارفالإقي!ذهـةاتمرر55إ-كوة،االأ-ول

ترفلالا-2ورأء15ذترواهيةذروض.ن؟ثرأ.تكونأنلاندو

ولن!8إ"؟تاق،بوناو،-و-:أفهاهـ-ور،إةإلإجانتو؟.ءدود.

له:قوة،ةدلماا

افىياتاكلةان5إةاماأثةتةدةةاآبهاته؟واكهاات*روةا!:لماء)

ى2واةقا5رودز-ة-،آا"اادتلإىبذواطدةثةءة-11!ةفه!،ا؟دأت

تظنكان!ولاأ.وى-.-ةاوأ.بدلأاالىءت،سامةدنهأثطةونأواكا

ق.بئاذاداء511إيناعاشا"وضهوع-ارتءقة"ا!بةرثةاعدةذاتنهاأ

بم511ةابا!الءثاءلىةب3رت!ررةدو،ءنماخةا)ررو13تا:هءةأماوفا

لى5ن15أبرةاءؤ:؟:ا"أ؟وت"اإو"شى،"اضترلاةواالهإم،مىالمه

نفاأاإثأور"اةىالىات5لاراأدإةد.13حاصه؟.قمهةحةكلقأةولما

..را!هةلىاالهلموملمجهاق-كألا.ةإناتوااتاضهالاةشو-طيش05

لاءو!د")1ةولةة-اة.ن،4.؟رثيوا)وسهان،وإ-5ا؟ةبوةد

ةونهافىرإيها5وة-5ح،1.!هولاةلهاهـبزيمنالآن3برىداتظءلدينا

وقدوضى))ةمن؟وحاطببب،الموما)5لمعالى5هيىم11إ-ودبل.15ءاامماها

ةهةس.إساةوااق5.و-ا.اأنثطارولم.اء؟:"ااءاتللاجزلاابآ-ما

روبهأأما،ررءإلاكلأالآولة"ذهقدأ:3تن05ءطلمة"ةورةسياورسة

.أ-تن!ا3ط-هـةنا،نظأركاتاكأاالآراء.نماقناهأامةإ5منها

تهززه-ررد-ثدوا-تروهثودوة.ةيهاوكاءش!رت!اابتةاصاسهتأ

"1(مهير11إلى-ا-:ةأتقاءةكل11ءإسالاةوإطلةةااة..ة"ااتإةةالائدءقا

-2627سةقا!ا-درا9()
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الاللطدبالتتدمءرزلندلىإفى:للاظاالىأىالأفققظوروةد

مةنقجقهاية511اةطر؟تاأ-ولأسودالنىال!وةىهذهرونأساسعلى

كة؟عمثراخاسعاالقرنسادتاينىاهلأيةاايةيؤيةاوأن،يئاثساالةرن

.ذترأنمححراللهىالةةدممامأ.به،-دآبفثأإ

يمكنوإىذإمدة؟-ا،يئام!ئرااترناوائلأقلاحالذىوحالى"ذا

اته!ق5*ء"بهاختما)كأ"،بونجو-تاف"عباراتق.ءد-"أن

ألاظاط--ق.ق):ال3رالذإفالآ"دة11لغ!؟"؟ةا3قلأو-وع

ولاتب!!لممة،مألو-وداةوضىاذ.5ءزا.دىاقىلاقي5.5ءة؟شأ:ىء

اة!!صةأواا!ا!ااءالأرءقلآا2مفوجخا5ير!بهإلذى4!ابواهاؤالا

إ"دإلامالا!14تطوةءلد؟بئةلا.الىسىا"لىالإدتقاءليضا11تو!تائا

و5ر؟-االإةل511تقدملى5آ-طرلأثدوا،ةة،اصاالآراءاءرىبرطد

تببمضهله01ض!ولى-5اإتررةاطتا:ق-اللاإ-ة!ةراهالظ:بث.تدبم

!ن!كارةق55ي!*نا1-دودورءملا+لمت!ومرض!حواكطاول،الههليم

.()1(لتإ*وتكوذ"ىبود

اترنا)نا-حافىادد:ةوحالىعلىكافيم%!و)ة"أأتدلكون"ناوإلى

جمدة-؟/نذاو"اةرناذ"ثأواترخذ5ءاثت-دالتىاتوالضضيرءئر

،ا!-وسقلاو-ودح!رن5!دةةنا"يهنبماقالذىالأ-اسو-ءةا

-ةةطرثررة4باولستتا:"خاوءن-اطواسفىالممرة،وء:لمةوحصر

-دث،)،اأفياوأةاهدبةءةو،لمادةاىثلاةوءدم،تم:ثلااذىااةرداهرا؟و

أخها.كيفو.وىةةاطد!طدد،علإاااءشمدتائااةلإثةارالأف!"ذ.

تببرنرو.ا&وسقاو-وداس-5يه!قةلا:4وم!،،بمنحدت

أترهـ-نتهجةاد!موسقلاثة-!راوجودابأن:القائةاة،يب،اهذهعلى

لفالايدةأهلى%بهااطواسقلاتف!رإمرفةاوبالهأن:وكلهامة

82صبقدااددر؟ةس()9
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ثوىاو-وداهذاأنوم!دام.هذا!لأو-ودملىج!الةثعرفوسيماهن

أد-وسابرةطواساندركء-ت"ع!مهوسبرة3ببرابجاهلى

و--ثلههناكأنءلىتث!فلأنيئ!نم:الىؤال5ذالى5والإ-ابة

لأوجود"ذاأدراكاليب!لأنخآصتطاطواسفيرالإأصانقأترى

هد.!؟ةلامهءةق-يخءاعلىروعخهـ4

ا!-وسفىثخر!حىلاالو-ود

أإ.ثأنيذخى-افرداا؟وهرأو،ادرة-عنذ-دثءةدما

لأهاءهـ،دى151اإةورفاةظة،كاايسا!ددابهـذاءرلأاأنإلىإلا،010

نء.ؤلة"دة111)ن:ةقالأناةررةااطةاهقءن4ةأيرىالذىرر،2

-دكبير.إلىلكزقثر.تأالمهاءصا"ادىاإثةفوا.الدرات!مىجزئيات

لصحفباؤ!تأو5:صرىأ11-يةوءن،?014.ءنارسأدافىقيهلى"بما

نأذلأىءإ.4لهة"-43لذرالالةةاءنصباربأتطا)"،ءادةطائااليومبة

.ةةذشبلةتاءةاكءاداءتذرات":ا!كنأ:دصت3

لاأ-أاءدهذهةةتذالذىاماءو،خاطرقذللاةيرلأ.راأ-ءنو

ول411ةأنا"لما.ق4ب!ءةذ!!ا4و.وب؟،ءدية1اباروحف،5هوةفا

ء:ارماولدالى5كان4ا-حةو،؟"اتدار511!هوةذ5.و-ودراتلذاإو-وور

!خأ!برصر5اظسحااةرناوصاه.وا،هار!!نفياذثدابنل4!اوثقا!ق

ق"لىا:االىخاو-اء،اثدا511"بةطرقلاأمراأتاتراةو-ودالقول

أصبحثي.لا-دلءثاراذوات11ابر-وداةولاةهاديئالمشرالةرن

مض!.وةتأىفى،نمماكزأو!ودهاقالئم!

ا)نا-حاةرناقالذرات؟و-ودا)ة،خأنإلىالإشارةيشخىة،ألى5

كلكانيئصث511هـن14.افىا،وةفاءلىهرزعارأالذىالث!دوغلذ،ء،هث!ر

.نهلمم؟!طنءا.وةيرقالملاءا-ت!داكأاا!دية"تباربنهاجمات)ء
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هـرز.!..و"+!امؤةف-؟هيقالإن/و.اك-اربئ"ذ،.امنالإلدةةائل.و!ها

.ا)اقرنمنلىاة!اا!اراأءنماوهؤةة"،،هثساةاصىحاأترقساقالذرات

ءدة1،1اءلأإب.:ل-ئجتن4أوةفينافىذ"ىملىقيؤوما،يئثص511

سا:لولى5ىذلاصهرو%،بةير.قذأكلى5أ،رو"ا،أ؟ضاأواو-تية

.-نية!ماال!("ةالمهر

اور!9ا،مق043""رد!اصبمةد،ة-ةبدأا)ذرةبو-وداةولوا

-نة-املاوا.!صاطللايىخ!ا-قا.ةلدةالاالما::!ية)ضاط!ا!صيرل-او

اذراثاص!رزير!.زء-اتن4)فتتأالمادةأنقثلر-5ا)ةة-يروهذا

إلا.اذراتاإينا:ءر!بإادةز:ءمضاهءبءةء"دةفرفطيمونذاو

إ؟لفيونو؟ا51اولو-ا.+ةة!رلاأ-!اء!او،101!إ-ةاتاذرا"رر.أن

-ع!ةاإوص!ء!ماتاذراانأ:هاءواة،ةةطردة111ظصإءصىا)ذر-يرات؟ا

لأ--31اإينو،اةاراأوساة؟كاا!طينةادةلأافيو-وى.ءةيرةنات!طا

الاط:فهالأ--امأنإلا.ذهـاتءنيت!ونءنما!*أنفى-ج!3برالأ

الصونرهشصدةدةذراتءن؟ونت

إلىةأفاسنىاأهةلىاا؟وقءةت!راخارث"ا)5."ت-رلا)هتاشوظل

ا:*ثاجوإلى..ةالضةتهـسا:اسعارن41.-ح!لة:-لالأ.رتةيرأن

-ونه"كا،دلةعهـثةا)اكجاربءن-اسأطاو!حصحمايالتجرةادلم!ث

صيكباتقا-ي-اؤيةااهخاءسبما.ا-دتلاكأاالأوزانأ-ب،اتوندا

وقد.إ-.لجة-،!!ءدادأحما-ةبر،إ-4.!ا"-باءذ.نأثف4اصو

*-زاأخر!ةأ،ةاذراير-ةةةهىادي"الة-ب"ذهنأ،اةون!ا"أدرك

الميلارو%ين..قذر-:ان:ؤةل!،ثاة:ةة.-بت-4ارزراتاوص،المادة

.أزوانذبةوتت.؟س،ينالماءاةءوالأء-و-!نفيوا-ررةذرةختت!د

.،اةوندا،قيا-اتفىتءطلواشااور-،الى5راتانيا"ذ.

.طنيتفى-رباذوة-اةكرةةخر01خ-أ-،دإ)ئون!،ء/ون2تازأوفأنذوه-
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صاتلقيااتير!قإءتفدماالذرةءف!ومنكائمافي.!صر؟مذا.صراهقة

تاطهادأه*6لهذخانباا"تصبحوأ،.ةنماتصيرادمتت.كانالملا!طة

.رة)اتو!ودهلى

علىيقفرلاالذرىابأاأن:اطتذ!فىاطبيمةعلماهرأىوقد

من،81ءؤن!اأ5-لىالبهاةةطرأنبنبتىبدورهاإاءفالكهر.المادة

مصرا!نا-حالةرفىنهابةصوالىاصم!رباء1ذرات!"روفتاوةد،وررات

."لباتوشاليا3،وم!ءت

مجالاتءقءددصبرقارزرةالة-ءرةاظافرةالأ-يرةاستمرتوةد

ف!رةو-ودخ-افهوهاهو-م15واحدمجالفىتوكلتأخهاإلاالهلى

تة-يرإه؟نإفى!4الق:"ىذاكإذاها.ىاالمجالقالضوءمن،نيوق*

منافدتأافهوءاأن:بافتراف!-تةي!ة!وطقالضو"يةالأثصه،-ير

ذبرأنبدولا-قفهو9لاصدرمنئثههاعةإءس-"بثة!ةص-ز؟هات

أ!ريتةفد.صس!تقيمةتطوطقاطر"؟يناتوايمب:ا؟زؤياتذ.5

حداوتهتة،ق*و!طا!عذوا)ضهوهأنأ.!ئتاطاس"!ة-ارببهض

ا!وق4.اللا.ثصهةارزرىا"تض.ر

مر-لاالىوءلمتفداةيرباها،نث،!س!عانأقرنان"يةوفرب

بئكل!ر.هظمأوط-ادةاوا!ضهوءقالن!االنريهبنأأبدفةد،ئيةن!اقبدو

ق.دةا،1و.و؟ت.ق.ر3باض!وء!.اوةءهربحأ-قيااةفياطواغ

ةقومإولذاالأ-اسيينهذبئفىالحكاهلىبجرؤمنكلوكانوورات

ولم،لأطوارا!غربضخصموأ،الهلمعلد!:لايهورقانيزثا311بهماط

.مناف!ة،خاه5بنجتمأنبقبلبادعالمأى!طى

فأنتجت.الإث!اعذر؟تؤبدنبا:يرهـل5091هامود!طن

!أن:الساتنةالأ-!اممنالصادرةالاثماهاتعلى،*فد"تجارب

نجحماإسرأدهأى،عيبةأعدادلتصميض-!!روءوضنه-أث!حاع
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أىأن"كواتم،البماءمط!هاأسق!اقةليةأولرحدة!حةلأهداد

ت.5،بئئتينأ،بحاثأبدتوأ،-الطافةذرة-هو،لنما-كواا"

.،نكالا"نلربةظبيقفىتوسمفدما05الفكرة

ن!هل،ةبرلإباصببهةاوحاتا.ق-زممنلفةخأا!وءنأ:أىوةند

الإضحاعمجالالذوية4النطرة،ث"ءوفزتا)طاقةمنواحدا،كوالتم،

جدبد.هن

ارتمافقد:نتم*وا11ةصولفأحرزى41اك!احءذاءنوبالى!ةم

لأسعىاأن:وكلمةها4بهه!طدمفا.كتسير"ةاةيراتتهلقبأماء4

لأوجات.وليىقادعل!-يميةالنطريةىمثمشيةةيرإلمتملإاإقلملى

وةتا.وءافاءلممجالقالمعروفة،الئداخلظاهرةومع،ربائية!ء3

لأخكة:هؤ.و.خه:لباططرافز،ءاثهدد!!لفابةفيرمش!ممة؟كرت

نأفاطب115111اضطرمما،يمنمو-قشرآدقتمىالطواهربنىأنفى

.أ!رىئارةافوجيةوالنطربةتارةابميةالنطربةيطبق

-اءتوالمادةافروءالط!ياتظورفىالهامةالفولنقطةودكن

ي!اوون51الةيزلهاءكانهفه؟ظ،لبىبرودىو!،نىالنراالماثدمل

،ءوجاتأوجزئياتمناضو?ؤلفااكاناذاماقالمتشةالم!!طةحل

جزئيات.قلفالضو?شإن:"ةا"ةف"كرثه،بىبرودىلوى"أملن

مما.موباتءمن

ملى-ذلدفبلتصرلمالقالمادةذراتإلى،كرةالةهذ.ونقل

-فير-زىءكلأن:وداهارباضية/ظربةووضع-موبىأساس

يد5يةلبداممثلا،لبىبرو،كهـفيكونوبذا.بموجةمهشنالمادةمن

محتومةلة!يبةإوصفهاطينذددمنذ،كد،الدىالمز،وج.القفسير

.للادة!،التدكيبيةبلطبيعة

.156-009ص-بثطباحرا-العلبة!لتنثأةأظر)؟(
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3ئج.؟إخطيرةثتةت-ثأ*!عنرررة؟!رووف"9ء،2"269!ظهرتلأ25.عائوقد6

-"01دةا)1ءصاتاةيهجدءياة-زوضه،ةذلمل!م!قوأ،طناقي

ا؟ز؟لئية-اةطرإ:يناين21عاة-سقد،-روايدى،كان)فإذا

ءؤجاتبماتصه-زئياتءخاكنأةتتد-؟نة،في،ءهاإ-طأإ-قوءليةوا

لهأنجءهةررة-؟ن،دن!ر:ساو،ءاأ،4-ر؟ةقوبتر*ما؟زقامعتسير

صط،.ة!مع.وجاتإلا-و!دلافهوأ،اتا؟ز%ءنتةا.الاتإ-خلإح

بو%ود،لاوهءرز.ا؟زىء4إثه:ىءءخ!اةيدقي،"بةة!"يرةبقاعق

أنهابضحأنإمدودءن.)ا؟زفياتث!إيهنرولى5آ-"ىءو-بةصزم

اوباتاإنئ!ا)ةإافحرةا"ةورن،اةشح،ة:و"مايم!نممما.لابناوأ

هرتوأدى.لاتا!ظ*:لؤإ.مما،الإطلأقملىمادىثىءأىقكونلا

؟ات)اءيانأف!اةشفتد:لذرةامثمكةقمةةطررءن!ولوثحدإلىاهذ

)04ا-ظ(!ناةوان!إو،-"هيةإ!نةواامهلمو83قذ-كملاءات-زلأو)تةا

ا)خة-يرهذأوفى.الرةاةى3حمب،1ءكرقيءاقيماةلدوحات4إءثا؟وعمن

-ةية4لماونف3،ل،الماديةا،هـتومات-ةتقةالوبات.جونلا

.-بءتهةثاارابردإتاا

قدرآهناكأنةبين،قاطراهذاق1)صهر،نبرجصز،وا-لوةد

،ا؟ز!ء.؟-ارلففشاإقيماقة؟4+،ملاناهـ!8!،"4ت!دداللامنعدودآ

ء:دئهقص!انهاوههـنتي!4،بدةةرا،ساب!ذااخفهؤاحبللمتامق!،لمما

شوفءبفضلو.ءاءةئا!ا،!51!مء!!8!!ء،ء4!هتحاداللا؟بدأامروفا

قفىيرفيلهلت!ظلااإلىأدت!!اظطوةصفذتا،نجرجبز،و،بورن،

اطا/دثهأناصترف-بهاءنفأ!ءحلها!دماقتف.ر.لملى،لأ!فرالامالم،سببى/

.لحسب!01-ممالىأون)قااي!فع؟ل،شجما)ونذبةادير!تجهلاالمنفردالدرى

-،!فنذ!ةوضع"نبرج،هيزئ!أتاوبررنلتائجبين،بور،جمعوأ!يرا

كيراافياالقافل!!ل!بدأ!هوو1،اهزء!أ،!!ءهص*!،8+!دص!!،19!5ءكلءله-؟اك
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نأأيض،المهءقو.ن،لصالكةواحدآو-2مإلاأيضاإلايقدم،،بورن

ةبلات؟ونرأىوهو،ف!لزيائيةحميقةذات!هاألى5لوباتالىلنطر

اللاقىولدلأن،بئاتفيرابئ"تيىلدفيالىإولاسيمايل.وجود!بمزئبات

بؤدىأى،،-لابةقيربأتةاقياماءق!ة-ل!هلبرجهيزإ،ةقولكا

التة-يريئأىك-"؟يدبمنىحدآالدقة.قتبلغالنىالتحاوبا-دهمادإلى

.()9(الباطلوأيهاا)-صهجهو،

-تاهقنلاثزىأنذةطهج.511-تةاهنلية1التحارب"-ذ.وءن

:صمات

بأنها:عدسءالتإاةرناقتس،دتأنبمدالادةأن:أولا

مححهوسة-ت!ونبذاو-!نضملاذراتأو،ةردة5ربوامنمكونة

ت!ثلولاما،يئفيرءوباتأنهاعلى:ئفسرصبصتأنالىالأعىب!أانهىا

.اصنمالاتالا

و!ل،فقطاضماليةبطردقةألاا؟زىءبسيرالتبؤيمكنلانهأثايخما

.هثسا)تاسعاةرناقأسا-يالى5برثنصأالنىكافىلينالقوا!ت!مبةمحلهذا

لاتفنىءلاءا!بيمةولرقهشرالنا-ء1اترناقالادةاذاكالت:لنماتا

الحا،ةت،ةاذا.بئالهثسا)ةرنفىالملإةاخحاربابمدمرهاأثنيرفقد

لامماثةالى!،أ!!يرف!ن!الاماديةكلوباتمنأ!لهاقالمكودةالمحسوسة

عق.وبذا

أهث!ربئ.قالهرن!اقالتابمارقفياننااهذهدتجتأالتىالثبارب"ذ.

اةرناوأ!ا:ل"ثس5حالتااةرناأوا%رءنذ!هاواننابهااتإوابدأوقد

ن.اطيةاا)مةولاوةفابضاحزيا،ةق5لنالابدول!ق.المشربئ

.\"ه709صبقلاالمصدو)9(

المادىأفكر-،2
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فملناب!طأسوة-فنائهاوعدملادةوبرقاء،اينالهواحتصية-ء-ألتى

.النردالجوهري!ةةمم

ق!أنكافبحد.،بالسببية،ء!اهبرافانينا)ئواحتميةعنفأما

منعلأة،من5:ارةا)صيملونااةأن:تمنىع!ثراثعاسعاثرنلاء5نطر

كلقت!رى4ادلاة"!ةسأن.اضافةخ"...ف!ن...ةذاكان،لوع

ت!رارمناكمبرقمنحصرآالىببيةا.لاقةامهشبمهـنبذاو.للأحوااكل

امثريئااترناقةادبإلىاءاللهاطرةنتيرتفقداستثناءالابةبل

اذاكا!ما8مصأحولتةمباغااعللاتان):انالىإارضعملىصصحوأ

ا!المعلىيةطبق،الإ-مماقللاإثظامبديلمجردأمنهائيمامبدأالبية

سلى-.اتالذرطلمإلىبةبالفقبولالا؟كنوالكن،اعلثنأواد!طهير

اد!ؤال"ذاملىة،الإجا!مكقمنبكنلممثسالتاسعالقرنياءفبم-اسأ

اطوادث-لمتاكأا،يئةص511اترناباءفيزمبئالإجابةهذ.!اءتوأمما

نهلمفةحن.،بلانك5صند،ال!والتم"اعمامف!ومأساسملىا!ث،

+ة-يرالا:قيللأففردةاتر""ااطوادثأناطديثةا)عملي!مي!بحاثأمن

فىصبفتالنى،اخز.-ةارز.05طسبالا-خمالقوالينتممهابل،سببيما

الثاقرأىاأقملىإليلداص،،ابرجءش،ند5لأمئموراللاقيددمبدأ

وأنالدقية،،-ةاددة-ءرةءناكتلىا-بالوءقأنوعلى،الصريحهو

!1()11-؟بيةنرن،ةبلمنيرتلهلذىعانانالم!لتدصمبصأللا-ظااينقوا

علىثدللأخها،ون!بونآرثر5ال!كبيرلعالمء-ارةيرادايحسنو!ا

كتا!ماتبتأا)فالتجارب4بصرا)طبيميينالحلماهكباربمضو.وقمدى

نأأءنةدلاا:الةةرر)ا!ا-5بةن!االةوبيكبةادقرلههوطللىأ،ت

هناككانفان.اطتمية"ذهبج!وطئاينالقا!رأقبالذاقىصاممااهناك

اراضونالقشامهوف!نما.أهلمومبااالشتغلينلينالصددهذافىا-دةسام

."18-"،9صاظراوردرلسابن)!(
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الىاطنميةئعودأنيرحوناطالبطهبمةفيم!الآصهتونمافأ.والآسفين

يرجونالتحيللاولمم.اطبيعيةاالهلومقتثفلهأتكااذىان!امماعثلى

."(21(ءورةأمةو!ضكلأىقربتهاالونعلاأوىءببماولكنى

كباربحضأذهانلى5أ4الطبيحيةاينأقواءتميةأمرقاتثصصوا

ل!ريه،بواصى،هقدفغد)بنالحشرالترنوائلأ!ءذه،الطبطماء

!ابهقالنواميسعنطريلافصلاافرنممىاالحلىبالمجمعفىوباله

-أ،كان-خاصلاموسنافىلطر،إذا:9"3عمفحةق؟ل،الملمضة،

نهلأذ!:قربه!ياالايمونأني!-!نلالهأمنكدثمأأنهـبطيعف!لا

نأبم!قولا،.-،كنلماتحقيقاتاوهذ..تجر؟بيةنحقيقاتمنمصثنتج

ففربردهلمبة،إلاقكون

.7"لأ!نه"قوال

نتطور،لاهيساةوااتكااإذمابدرىاذىاذامن:قال01،صيرآ

ا-ومأاءابماكلعلىالم!دالفصىق!-*نلمإذاوما

ء:والالمامةدرةقاور-ت؟المسأهذ.هلىالإجاة-محاوأأنذكرثم

إذاإلهبحبثالمرافبةضروبمن%سبكلعلىة:هاصىالأمرهذاأن،

مىا!م!الهكدمن،عاءاصالتعلىا!يومالهبتا)طبيمةنوا.يسكانت

01الاد2الهذلاءءنثهنئمانعملالا!نناذل!2ءن!النهأشعاءثملافإدنا

.،ب،الط-5ميماسالةوامواد،اضضااةش،ءناءلةة-إءا!ه"-!فى

فيبباروؤ1ا-ورا!مة!اسلمدرا،حييه.ج،الدصتور-ءاذلأاو،ل

الطبعة!،!ااصئاعراإلىنهب!االلاضاءرءن40اةمنصة.47عهتق

.0399سنةأطبوعةاك،الثا

ارفىطبه(-،.-ص-لهقادعمودعباس-،؟لقرآةاالفا)13

.6691--ضةالمص
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الناسجمنهماكانهلىطعتليحتا"دىلأهالمققودالتىللنواليس،

أفيةيم!قومليه.الاليى!بةقيعنهابلالمطنقةالتامةالصرامةمنلا

محلهاببطلوأنأدوارفىمنبحارفىنننرءدودوأنلأج!لا+يوجد

،()1(5أبضا

ءشر.اتاصعاالترنفىصادت"تتى،المادةي!ثىعدمنكرةعنوأما

فىذ!وظهر5صاداةيرا!هضرينلترنفىأبضانها!!مألأمراتنيرنغد

كانهلهأملى،الآنمنهاطرفاسموردافاالطبيحةهلماءكباربهشمواقف

ينبغىالحباواتهد.نور،أنةبللكننا.المسأ!هذهفىالطزقبداية

الىالادةتح!لقو-لقدمما،1الأمرأن:وهوبقماسافل!نا.بكادنو.أن

هذ.منم!ولةالادةوامئبرت-لاماديةموبات-إلىبهاا،عمول

وبالنالى،عدمالىلصبرالمادان:باطمئناندةولأنلنايحوز."وبات

الطبشى؟لالكبارالطبيه،علىاءعباراتالىولنمد،عدممنتس!فىث

:،المادة.لجور،هامطأ84رساق"بوءنصرج"

الحمأخذهاالىالمقائدالقليةامدىلهادةفلاثىعدمهقيدةإن)

الاكبيرال!الامرم!دفن.شيئماةيهايغيرأنبدونالفدبمالحلمعنالمصرى

ادىالدكراعلالد،لافوازبه،إلىفلسفثهأساسجحلهااالدى،يس"لوكر

ولمتزمحزعأىالمقيدةهذ.ك!الدلم.بديةأاعتبرتقواعدعلىأقعدها

،ربونجوسثات،الدكدورأستحق.نجهاب!ادلأنفىأءدهكر

هقيدة،،يسميهاالتىالنلرهذ.هاجممنأوللأنهالمجدمنثمبما

.(ةه(معدودةسنبنقاسقاطهاالىوشصمل

7091سنةلةاهاأ61ىتهمحاضرثناءأق،وبون،جوستافويقول

سعأمؤ،نءسلأا)علمان،برهنجورج"إ):،:ارأكى!كنثصادامن

وعميكون،!الفناءفبولهاملىسهيأسسالندهلمول!ن،المادة!ديةأمل

؟-.-56هص-ألما!ىالمذهبأطلالعلى()؟

.6،صبقلاللعدر21(
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تصرفءتبأل!ووفمه،نحلالهااريا،ة-يةوسا"لايجاد:لأولىاضضه

.()؟"ءدلهابمونلاب!دفوى!الإفمان

حدث!.لمتمهلعفبعرأكان،لوبونجوصتاف،و!ط!

-بمردا.41!الت-وءل-لا:!ءالىلهادةوانحلت،ةملانوقحهما

.اقردالجوهرإليةصارالذىلصيرعنتحدثناعندما

ذكرة-قوطإلى:امليةااةجاربواالأبحاثابمتأدتذوهكل

،"وبنضملاب!ثالمادةايها.تقعمم15ترآبصبحولم،اتردا(الجوهر

المجردةاطرقيصابقةدتل!أنالإث!خوأوشد،إشحا!إلىن!لابل

فين.والماطسابلأ!برءنانبهاجاويدق،باطسابمنهانبجايرسدالتى

على:ال!!رارذ!بهررءوزولا،المادةبتلا:ىالةوليثكنبذاو

"ملية-القوافيحنمية-"فكرةوشطت.نفنىولاتتلاثىلاباقيةأنها

اطبمة.اأصرارءقصبركلبنفسيرننفر،أن!االمادةنينلتوادبتثحدولم

.الأبصام!ركات.نحركةوكل

ح!رب!زاءاملميةاادقول.وفتنييرالىأدى.تخمتغيرذأى

.المحسوسق!وجود

اربمقالماديينالملماءكباربعفىضنلضرآمجالاءناكود!طن

!صرقأغلوائ!!مناتخفيفاالىوأ،ى،عشر-حاظااترنامن!الأص

بأقوهثا-ارو-يةالأبراثمجالوهوألا-المحهوسلىالموجود

ؤةضالدىكاتا!لالإلىهرزاواكهأنالمادي!أفلاةقةأ-ؤاليمف

اخفكبرمجردا-عضرالآصع"قرن.ناخاقاانمىفاق-الطميةالروح

في!هأ

،لىفم-المجالبهذاالاهأمإلىدفعهءايت!دثالعللاأءدكبارإن

38صبقلسا)9(اشدر
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-،اسواروسلالةرد5وهو-ماديرة،فىمةرطاماد،كاقأتمن

نطريةإلىنوءلز-فىا،أإلىالافآها.ءااتخاإذاا)ملميةأميتةونتفهح

-)ة-"دارونافباهش-اءدووةتق"دارون5ص!نةاوالارأفسصرء

،اسوا،،لرر"-الظور4ةطرةةءاد5نةنا!دقاذ5حناوفهأوتد

؟ذهبىمقةتآ!رتماآما-ررصتلهد!)ءطاة!راامصرقاخوار،بهكتاق

بو-ودولارو-ثةءياةالتصدثقع!لذهشقبمنو!،الاةتناعئمام

ا،ثاهداتأنتأرودءش،وقوتهاالمادةءيىال!ونكا،هذاقعاءل

قيله"ء:"!ةا؟قءااءتارلى5تنى-برأوةارهفهنهاإة،لبتضالااطسية

نمااتأ.،ءدالمشافأ.أضذتثم.وةل!4بمدةواحلأراالىنصبما!اضدأأن

ت!أثيرول!ن،!!وردطرة،اطربقةى8ذيكنوأةصميئماثيئماهةلىمن

بوسية12تليإب!يمقلامهـورةهلىمض،إمفىهاةلو؟نالتى0المعاءدات

.()9،أحرى

.نه!ثيرمباراتبمضجهناورا،ذ.5،،/والسمباراتماناتأور

،اسوا،راتءبانأ:نابدرللمجاااب!ذتهوا51يئالدبئالآ!رالملماء

.!ما،هؤلاء0-4أمحا8آدصائبرآتمبر

عمية،العلماهكبارمنفريلىألفبل.الأفرادجملىبقتصرلموالأمر

ي!ىباروق.لأمحدةوالولاإت،8829صنةإءبتراق،ا)خفهـ،الأبكاث

.91؟9--نةادوذ،يف،ر،برياسة!مبانيزبردةادولىمع!دسىتأ

نظرةناقعفدما:إبحلتراإالنفسيةالأبحاثجميحةأبحاتأهيةوئتغىح

وعق،-وك-د،لأ-تاذاا3رئإفقدكان.يئزالبارأهضائ!اأعاءعلى

أوق15بكلاضغدامزاوةعلىوأحرصم،ئم!الاصبم!زكشأنهبأمسرو،

كجل،.لأ-ةاذ،ب،وابخورثرآرهالمسترويملاهاوكان،هفليةفدرةمن

،الة-:ورجى44يه،رالأ-:اذ:نماأمنماو.ن.السمدوقالمجمعتبرسكر

.57!"عىبن!ااسطر)لأ(
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فيالطبيمىالتارلموعا،3سأمكروو،إ)مظبم)طبيىوا،لمهروتانسىافرا

ن!لأ!يروناثةاملاوا،ردجليفروأ،و،اسوا-لرااةرهأ،اثوررا

مجالقتأةالاسامنفيرذأدفيرالى.ال!-ةاالعلبة4ابيأهض!ء

نيةالإأ-االةةسمعملونتتايئاذاا.دي!وف-ونومتثم،،اكتلهلموما)5

والملا!ظة.بةأكحرهجمناءلي!اويطب-ون،،مادةن!األى5

وقد-اخفصيةاالابحاثمةبممحاضر،:،الجههذ.أمالأمومن

يةالجههـذ.ءاثأو.تبر.ءلمدآإموفيأر039،سفة-!صت12-در

.(1)الاءتياطونصدة،المدةلامنا

ا-ششداهد!يةاوصزامغاالابحاثءذ.دة"علىتو.الاقىودص

فناولةقد.ثهاا،!هالملتصةينابى.ةءفهاءأ-دأ،-يمسو)يم8ب

لتاخبهض)إمةوانمحاضرةفىباطدبثالمثمكلةذه5(جيسوايم)
رت511سأ:كهو.(الاكأةادادةأر)بهقع-ةانضستو(اةة-.4ا!بحوثا

ةإن.(-ث.سوايم)رات501منامثىءاب!نىناكترأماإذاالقارىءمن

لاسآروياداتاةةةضةىعشبيثلأعيةامنكهيرلبجآعلىالموتوعهذا

را%حوذ!ى،!دكه:رإلى.+،-.هسوايمنمهادةأنوأعهلمهد.ودقغا

به،يرآ"برولهةءاأنوالى،هـا-،.قوالة&في،،الط!ميهمينهأ11،

أتةربئلذا؟".ةا.ذ5هفهاءأ.قلمماءال!.قكبارفيرءآراعنعمادقما

:أضرىلاحية.نا)!ددبهذاءباراتلمم

ء-،لاهتماامبررو،واحةالا!رتاللاءئرار.صطراءنءمبرآيةول

واتا)-ةقالاءةرافاهرزالىء!طرالض!وجدتةننىا):هنها)ةا*ظبرا

أشاا،-اهلهذ..ثلإلىبةطق.قأنصعتةدأواق،الماب،الأ!ليرة

3ز.ر-يرفئث؟ون41ةا،علىءولى5ة:ثاهـ!ة؟رو،و!وناراب!ابرتز

9232-3؟-إئىالماد،المذهبأطلالىعلىانظر)9(



-..8-

قالعلماءءنكثيراأنةملمأنح!نلفألواه،الةلسنةبخدمةوإسهح

منصرالنفسيةالبهوثثعيةإن.ارج!ةهذ.الآنةج!ونارالاقطعنتات

قوإنجلتراقالباطنيةاتظرةا.!!نوالحلمة!نعمتا)شالمناءسمن

ولكن،محدودةوظيفة.ودىاء.ه،هذ.أنأهتقدولأةى،أ.ري!

ءوجزاأةدمأنةي!رق،نيةناالاالمعارفتنطيمق4الاسءنيةظءلى

القراء()؟(.منبمرف!الملمنأ!اءاهن

قةبالعاراطقيقةمخرىقوعرامنهاالجهقيبحاثأدةةعنوية-هـث

ءاءا،ومستمبلأ،لجهقي"ذ.عن-درتالتىلمجلاتاعيةأوءن،املبةا

الأجيالقتأ.يرهاومسةقبل،وتبطثه،صنلهاينحققأنيمكنوما

إقوله:4ابيمحالألى5ة،سمحكموما،التادكلز

،صغدهرةجليةالمقلي!ةالقوةفي،نوجداالد!لأ!نءنسئلتإذانق!)

الجحية"ت.إلىإلاثيرلاأةاقوالانحراتاعلطأسبابأعنةبويضحرى

هلى!برتةمضتصصةوات"قاستمملالذىالصارمامالنطوان.و!وث!ا

منالجمية.لبيناروطمنعددفصلالىأدى،ارسأطة،وصضاممة8ط

بهذان!داذانهأوآخرون،"وصىوسوينتون،،والس"رأىفلةد

مجردعلىاصدماصبقبلأنىنل!5-البرصنه"نالصارمالعيار

.()2(التحاربمنا&ىالبمر

كااطببحةاماوراءملىاثاهدةا8الأدأءتبرأء-داأرلموإفنىإ

وحيدة)جمهةظهرتاشاالمجلدات!ملوذ"ء.ا؟ههيةهذ.اءةبرتها

مرءلىئلاولهذهءلىلاطلإعاةقأازدادكلماةأأهتقدقوا،باب!اق

ح!ماكأائلا،ساهذ.ءولقيلماتبطأنحوتالجهب،مالأةإنلأياما

الا)بماظئلالمسا.،-تءةلقبةةمرفلنو.،لفوضايوما-!تىمايها

.9صه-افىحبودعه-اش-س-5ولبم-الاعنفادإهـادة()؟

.69صبقأداالمصدر)،(
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التفىوعلمالهمئر2طبالم5طلابمنال!بانوان.ادتقبةالأجيال

أنةتر4الملمعلىامارامننهكانأصمه!عروق،التدرجالشنسيكوا!ين

ء"ةقدفا.ف!ةلبكلةايينمزددةاقيكهذ.الافاا!اربءنجمرىجوعة

منهناك؟ونوألا،أترىناحيةءنجازملقولين،لا-يةمنةيها

.(1/(ودمةإممبرالممائل"ذهب!ثعلىالمةدرةلابمحونءنأو،بيرة

ارو-دمة-اطوادثات:بارقا؟هـميةدةةمدىعنقىدثأنوبعد

:يةولب!اثلأاهذهصاسأعلىء:تنبرافااليقيب،جةالنف"نمخدت

برها،برءنتتليةالهفعاالهحوثءب،أن:بحمأنيذكاءتودءن)

ح!آالتى،الأح!مأنوهوألا:تدل511القارىءة:بينهثىءءلىيغينما

تفضيلمنو،المحنىالجنونمن-الماضهين-لاةكمأءلىاليومعداهيها

-ببفيرءنأتاعلرا1الفدومن،مبرربدونال!هوابالهطأهلى

نأفىلا.راءإذ.دقةمنفيهاوليس،مبىراءالافيدأح!م-!اتح

تنميةفىارةبةكيرأ!رىأ-ولااطياةقالشضم!يةاوومالأ!طيةلنلرة

اطقائقءنصيانها!تمدإنها.الظبيينوالهنادالد!بثوةيراعليالقوة

ك!بيرةمجمومةيجمعأنبهااكع!دعلىالآناصيمامنوليس،الةجرلبية

اب!وثا،بة!بمهااالمقالاتلأبياتههامنل،دهاتافهالتىلاتالبامن

.(3)(لنفبةإ

انالرةاتببرو!وبقالمتمئةالنتيجةت.ءن،!يعس،طلقوبرة

؟واطديثباروحاطديد!المفمماممات!ييمإلى.اطبيمةاماوراءإلىالعلية

بيخبر..قلدةلجداالنعأرةهذ.كلبطرأأنىنمحا

مجالفىنح!هس.أتكاافا-اص!ونان5الطيةالنظر،تنتةإذاكا

مهاشة.بدتقد-جدا-مق

.،1-"؟سيق"صاا-درا)؟(

34.سبنأصااسدر)3(
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المماصراملمابشصوأنإذناننطرامنفهل:فائلا،جيهس"بتصاءل

ر؟،عةولثباو51ن4وأ4لأحفادااقدءقإصلمو،المامالمصيرءذا!ن

؟24تدبامدةءقولا

بقولا:الفاؤلهذاملىبو،!

إذ!دكنو.ا!يراا"تمنصصلإءتهامزاضالح!اتةءندءونةدإ

الماةى"ءلىافاساإلىأح!مناقء-لمتورةقايوماءلي،محكمأنلناماصهج

ن.*نهفةداور"باتدبمااطرازا.قاطاضرءلىنايصبحلا:اقول،ف!

لد!ذوةتدقد!ءة،و،ةيهانةرءةونا!ذ؟ا)هلإ4ابادىءاولىوحا

ي!ونةد01تجراهلهوإصبباءت!ارهخارجاطتا"!بهضقىكهبسبب

.ا!(()ومدىلطمءقثرء11دارااالطواهر

ا؟هميةأءالوكيذ!ى،و،ننهاو-قيالىلأبحاتامرأءنبمنومهما

التضرةةد-عهذهىأصمني!قما02-واتاء-13كاودالنف!ية

وادثو!،41واحبالأرالقاهبونو؟مرا؟يرنشثىارااالموضوعبمذاالاهمام

ءلىاقائموناا!طرأن:4وأقيالالتشار"ذامنوبلغ،إلهاتأ-بأت

ا،-ة-!يةأمتافى/والثمدةل،الأ.رهذابحثإلىأسيرهةا"صكنائسأءر

ا.لأساقنةغو.ؤ)فقبالأرواحلأتائلينءنالمزاةدةالأءدادلاتخ!سءف

ايوبوهفظ،لامبيث،ةءسقمحةدالذىالإأ!جليمابةئسللكنانةوالمطر

نة"طارءغما-*نيصةارءوسمن25لا.وحفر0399ص!نةأتسس7ألى

بلا!رة15وانو.يلهوربيةدالضرلهةواوكتاونقوسيدبوركروبورىكنص

أقررانظرالأساقفةكبرأ.ق-ةفأمالة.ق!ثرأعداهذا...اخاالغال

!رهااةأأطراواة:و!وفي،ا-ءصىاوإهلمتمأههـالا-برقخاصبنوع

عقتيئل!شنمراشاهذايرتحذومع.اراهنامصراأهلهقلإ،فىالحلبم

.*صم!-برلساالمصمر)1(
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كورالمدلام!بثنمرء!ؤ!ترتاالباطقالهذهبادتلفةافرقمحالأاو،صى

ئفاد!ولكن.عطيمبنجاحالمادبةت!فحاشاد،اروطالميولءذ.4بقيه

ءدآالى،إدالازقالآخذنهاوساطاالمذاءب!ثارهذهاضىضدةث.نأءن

ينوضعءرالمؤ6فة-الأرااستحصن3باديةلاصظالهأ!ووأ،-"دصفيا-إطة

يمانالإءنومكلتثذالنىالمةاصرثقةلثسبايةالكصريدة-دءهالم

ثسا-*ناامنفاءآأقلظهرإذاجماتطأاطو!فكرفيض!ء.الرعى

مذاءبهلأن"لال!الروحاقالمذهب4ةءليكثيرابم!فهتةقدا!البةالفصرا

الحقائداطامدةذاتانالأدلى5ةسوصهابماحرالآنمنذعانتأةدةا!ا.

.9،(!الأرف!قالثهءناوكا)!دسصدوخصوصما

زا:وتحليأ13إ-ادةالى5والأمحاثالروءيةالأبثاثأثتوهكذا

!نقطةهذ.ءنكلومنانخنمأنالمنا-بوءق.الما،ةوراءبموجوداضصليما

9599سنةاطبيعىااملماضدء،قدنيمتازمنحتا)كأبلنوؤةءان5بئبر

فتناةضانلاا!ردةاطةيقةوالمادير"-اطةهقةأن:المبا!ثءذ."وثعيه،

.،ذل!2قبليثها"بما؟كان

حقيقةعنابحثاقالإءهانأن-الآةلملى-تهينةدالوم)

ب!ئناتلمتصليمإلىبناويؤنهى،المجردةااطيقيقةإلى"ةابؤدىالماهـة

منولا؟.ادسو-،المادةصورءن5دكهكفاماتخا)ف،لاطدبة،

بحضماكقاسافااطتائقأوالاءتباريةاطقائق!ا؟بإلىادردةاطفية

ادة11ءلماءيح!ميهءهاوراآخروجودمنخهاإذواآسنقلولا،هنىةإلى

اتبدفىااولبا-واوالموجباتاببنوإينه!هيبزءمادبملا،اوجودهفسم1

.(13(أتأضاا.هذؤءاو

تستبحءاومرىد"نساالإالممريةوسيةءنأةصدثأنالآنوطن

اطقائق.منإيه!صلأن

3-.."8-صالمادىالمذهبالهلال)1(ءلا

.المعارفدار-.رو"لأصمح!موهـالضادعباس-1،)2(
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الماثةراءوماوالانانيةالممرفة

للمرفةبوسيثهدعلقهأنيفبنفلاالو!-ودثمربفأردةااذاإفنا

رازمهبأضصلعرفهأن!برواكن-المعارتكليتوةفيحيث-

ار-ود.لتحققالمدمبدفىأنفيكق،المحدمفير،،وجودأن:وهو

بدركصضطا،وجودءونأنيكمفلاالمدمى؟اف!ذا:ءذاوكلا

لأن،ذاخ!اادادةلإثباتباللازملي!ىالكثيفالقواملأن،باطواس

ق.إ-طأ.مقوالإثخإشهاعإلىثمذراتإلىتة!ى،المادالأب!ام

الفرضسبيلإلاملىالإضماعذ!يهيترركالذىسطارنعرفلاةنحن،اطركة

.المجردةبا!عينإضماعلافهمرصأخرىناحيةوءن:ناءقي"ن

لاإ:لمزمالمادىةيرنوجود.اتجسمالايستلرمالمادىو-ودةإذاكان

إلىأقربا،جودإن:نقولأننستطيعهذاوءلى.أولىبابمن!جم

لمهمماةخدت:.رلأامنيلألطهثماو.فىسوساتاطء.مةلىاءة،المحقولاتطبيمة

.ا"دةبهـخاةةالملمهذابلتبصنأامدما).نفاءإ-نلزمولاامدمافرءوددت

اطواسبهالانحيطموجوداتبقيامنسمأن:الواجبمعف!ذاكان

ممكنوجودهاولأن،دليلعليهتومولاةجهلأص!وهاالأن.والمقول

كهااساطولأن،اتهقيقاإمكنهعلىامن،مأهوإل.باف!تحيلوليس

المحاوةهـذ.؟قفولم،ارجودماقلإدراكمترتية8ع!وإلافكنلم

كاررداؤأنتهوةاانممامافيلمزموةوةااإذ...لوةوتايةبلمماصولا

هذاولإس.المحد،تبتاتفىؤتننرقىكاوأن،ء!ىةماازداكت

ءلىقالإأطالوهىءق3أادءونألانفب4لاشمدفما.إ"روتباالماع

الذىاطاهراا،مىءذامنأهماقكا،أالإمىلواوأن،دربا.4اضتلاف

أ!بحتوفد.ولاتاهةازطماققآأ-ياويد-ل،اطواسءتتتر-م!

ار!،وما،لأةوا.اعلئه،الثعاالكماتمنءاباطنىاالوعى،عة
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طبيمةمنبهزودوما،الإذاننريمباصتوا.مابجماعءلىءذا،الباطف

.والوجوداطياة

فيرإنها:اطبةالموجوداتهندقولأنالمتردديماءلا:ءذاوعلى

-الإطلاقعلىوجودلهاثظتلننهاوأ،بر.تومتد،"ند.موجودة

اله:بقولأنعلكةماوظةة،هليهلاسةدولاذ،4قلالا-قلأ.،

..ءندتنجثيلاهاوصد

هذا،والممهودةاطواسحدودبت!اوزو!هوص:المةم!ودوا،ء!

نهابأحدأءنرمولا،اراهنأمر1قداء511ةبيبهثكثبرةنواعأارص

ونعليل،كا!هانقربرقيخ!ظفونولكنهم.ا؟دوىفليةأو،مس!تحي!

اب!ث.اأمام"ابالنسبةالأبوابيظقونولا،الئتإنجهذ.

،.،واطهوانيةالإنااطواصلفهاماقتجاوزالتىالنفسب،والمل!ت

ةرربمالمدءت."توكل،اطاضركثيرةالحهسقالملاءمجتمايهاو"دور

لاال!رثةوءا،التسميةالاعليهابجدلم،صوروالهالأبيالجميعفىمم!ود

.والاستقصاءةبالتحريحققو.أنا!لاء

:المل!تهذ.ومن

الأف!رترا-ل:عليهايطدقوقد:اكلمبالىأوالبهدعلىالشحور-؟

بهاوأقر،المد؟تأثجبماكانترالمامحةوهذ..ا"فناطييالبصرأو

التلقينهنا5بمدوأ،والتناولالمما؟4أدواتعنوأكناءا،الثبوتالى

بب.واالدر

إنسانهسيرةأظد!قيستحضروننا!مآأأن:كاالماءذ.ولحوى

هـقلهونوأ،اسفضار.ساعةم3ماأثلماو5فاذا.نهبهلوسبببضيربعيد

لميم5عزةزا،إنهانأذ!*ديسلونثما!طاتمنططةقسببلضير

وقد!همون،ضيقوكغوبتفىوهوالهلمحةانلاقبذكرمأو،يتألم،ن

قدالكدماتهذ.لق:لهملممالثم-ادكلماتهـمنىادبمبدقهاتمما
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منذ)ىفيرإلى-4وصن5غافيوهونهجمبووبح!بمممرةفىبهاءتف

امطتهاهذه.نبسهةتةصمل!خها-ناكرلفءاذتخاأو،*ت!فاا)تالأصثة

القبيلى.منهذ!برواويح!معلماقرىمناطواضرواقالناص.نوندر

ق.لاهلماءهؤلاءو.ق.إلبهداهذ.ءلىنجاربالطاهمى!ثيروأءرى

ادىلأتدبئومنم،،لمادةالالايؤمنالدىالملحدوءثم.إلنفسيؤمن

بهاللرجوعضرورةولايرى،اطبييةاالهلملمنع!الكعورءذاالتص!

.المجردوالمقلالىوح،!إلى

نافصو،الهلماءلهؤلاءالمحتلفةالنزطتن!ثلفي.!ا،المقاد،وعرض

هذابحداأعيقالنافارو!ب):4قوكلبننيحةوضرج.الآراههذ.

لابهلمونهاص11أمندت4ثا.وماجرىمجرلبعباالصمووت!اربقأبرتأن

،المقيدةم15وأمنو!نهاأ4ذمةءنليؤ"فى،ا!رداهقلباولا،رروح

ئقعلاطظزربمندرا-!اقلجداةلإتحشهق،عليهامثنق/خرافةنهاوأ

()1(.العلاءسه!ن

ر"ظواههذ.يراقبونممنلكةيروةبدو:المغناروصىويماا"3-1

إلىوأةربشيتوأ،اأقثماراكزأالمفناطيستويملأاهرةفاأن:!ةاتفها

برفىالمضنا!يىوالتنويم.البمدهلىالشهووظاهرةمنلميلوالفالتصدةق

اءهليافصالالاثباتلإالبعدلى5ال!ثهووهرةفىظالمىادف!الاكهيرةمثثهألنا

الناملأن،برد"ا-نرالاجاماواستضدام،باتبذالد8وبةيربرج!

التياراتمنبههءاشاأو،بالإث!فاحتملياهافىلابنأصهوراصةومهعنيئلق

لاوجود!تخيلكلأةةالمننا،"سيةالوصائلماتاكونو!يرا.المادية

بتلقيهوأعصهلةنهالمنوملأن.النائمذهنإلىبنتةلود!كنه،اطسطلمق

كانولو،فير.خيالق15بر!ولاالمتومتيالمافىبرىوهو.وتصديقه

.،،ص-ع!ودالضاءلحباس-أث)؟(
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قبولقالإنساقالض!ر!قأن:فيهاعؤلاومما،وا!دةحهرةقممه

نها!أ)غابا-تطوابت،كارهاإةق4حةمنبداأوححالطواهرءذ.

.للأحواامنبكال04وةوقلاةضأهضى

استغربادرلناامنهاءسذئءير5راطواهذ.ءنهرةافأق81-:-افلا

.الأزءانعيعقوالنرابةالندرةمنمابلغ1الةا

بل:الهشةعلىالاطلاعظاهرة-3

نرللا،ولكننالا"تكراوبةقاةلىيةبةتبمرتد.ض!المةرببزهرةظاوكل

وولا:أعليهإسةثبلاءلىالاطلاح8بامتحايجزملذىالأن.باستحالنهاالةطع

بوجودالاءشاتلاةوافقن!اأويجرم،للز!ن!"!المها)صورةإببزمأن

الحتل،باصىترا!حكلمأن:؟"اثاوعلإ"،اربو.منوبهعلىإمهنة.لا

بةمأن:وعليه.الإةصاليةالهةولإلىمنهالإبحا،8وا-نها،لأبدىا

دليل.ولاالمضصيلذاكأو،اسعحيلىاذا5طادليلا

متناولقحدفيادخلت.ءماربهاوأةأفرب!اعهـااطواهراوهذه

الهطف"نةفموافصميئاشيئاء3ايرلتضذونالهداءوأن،ا!هلمبةابحوث

رحال-لطانعلىامليةاانورةاءطإحقلأولىا"مكلواهءنهربأ-والمهم

يرطونصلن-لند!أو،الهلممةرراتقدظت-واءأنهاعل.الدبئ

!يلتاطل-ءرااظوا."ذان.لفيوبمابقدهمهلهوا،يمانلإادءا15وصد

تدلنااطهوانئزأعرأن!!ن!امنموثوقمقرر-اةامدةوبمدةغير

-ا)ةريزة-ةامم!ابهصبالهلماءيم!ا.اظفىالإءصاصمنضروبعلى

ةيركمةلهاوتساإذاوصأخم،ذ!منصشأ+ةا!يل!اقيونثهولا

بتدرة!كلهالأصثفسرا!ىا؟اهلءنالهلمبكرامةأءدر،اوامفهومة

وصدمايزةافي1كانؤحذاقهالبرءنونجة!دن،ذل!اللأءبة،ل!.افه

ولابقدح.ةفيالهراماست!دإصاء،ةقد4الدي!ه-زولابهددبثاطدبكون

عنبضلالضوهيةنهيزكوفىففلا.الإأسان:وج!13قولا.ن!اندمأقذ!



ياضيرلطةلهأدلامةأواتوتاليكفل.كبيرارح!بئعشر!لقتلالغابة

ثمرصواءوهو.ةيزبةرةضلة،و.كهالنوعا-لمقاءإلاينجهلمالد،

موئوقءيرنح!ق-بيلفىلاميانحلوفابئمث!ريقتك.يشمرلمأو،بضلاله

.نما؟4من

ءهها.ةضلاةةنا-،الهوهنهفيغرإلىءتلةاد.لأعيازن!اثقل!ذمعوهو

اطاسةأموبرف!اأبر،كونأنفيهكن،ةؤاخرا.رأو5ذ!!نفاذا

اطا!ةمن،!ممبير.،قالكوبار!،ةسىأنيمكنوالتى،ولينية

الديز!يةاصهز41نأ:ذإىمنلاب:فافىهذاومع،كثيرا-طأثقبلالدبنية

بىميهالذىوهذا-الفكوفيساسأقةالنشأيةمكذون!اأأولازءز.ةير

قدرعلىفينرعهاادكونبوطأةبهسالذىهو،ال!شلىبارهى،الحقاد

منولا؟نغ،اتمبيراقال!يراعلطأة-تح،بروالنصواكمهورمن4حط

أططتوان،وظيانهبواعفهقلاثمدبو!ال!وننتلقأن:ذلاىأجل

راجحافرضاال!وقا،سكونوةدش!وكوراءكوكصهنهكعبيرا

سجماتابئاخداظاهرةن!نلماذاهذابكونةد.ذ!عةدلأمراوبننهى

بأ.غقا)خاسلمإذاو.كنالأماجميع،و!مانارنديممن.لازء،!بشرهف

.ذ!فيرارالعول!ن.المجهولبروفةبحسونهبانرة

فيةغروأ،لأبةاء-بيزةةخرعنمايصتغنونولا،التس!هم،لأديان

داحية:من"تاالاجتماميةدوامهـالسياتأوالميوفةحبأو.النوعءب

ق!يمشبمالايهدأوندبةهونعبافرةالمالمقظهر.أ!رىداحيةوهن

المباةرةءشلاهوعهف؟كنكانوقد.بالمجهولال!العورةوةمنلفوصهم

هذاة*ن!يذا-ندونالمما3يصه؟-بالجنونبال!بببهتسونالذيئ

فهو،ذ!ىةيراغاوول!ق،اةصانكلءنبهممامالاهيست!قالمجهـول

.لا.!مام؟اأوجوداتابميمءبئأحق

ا؟ما8منالأولالإشاذةمهلالديثيةالحاسةكانفقدعهذ!وبمد
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ق/فتاء"-ة-رئنركهو!،وجوهمست!قرفاء1،41بملتلأنها..يةاطيرا

؟هسهولاا.برلاثىء!جوررءنيؤأنصافىالإةفتعلم.لأوءاموالأت،5ا

قأمرهبن!!رولم،لأنحاءاءنغ!وملى"ليأ5ففا،"ذاوكاقي!د؟

"ءالبثالبصيرةوةضح،ارحودأقآو!نهلأ.والاعتقادبنالتدطلم

ثىءصبف*رالإنسانظدور.والمموصاتادصوساتالم5ةبرأ!اق

ا،مارت،و،املىمامهيا"-رةل.هاوحدااتالدإددبذخسرلمابحسهلا

.والأضلاقالآدابونبم

لاحوا-،.ةررمجماءةهمةتأثهدونلأ-يراامصراقوالماديرن

ون-5برلما،ااع!ماونة-؟رثءاءخد!ةرو!ما.فكبرلةادىءوءبا!مضول

إيخهوإيخ!آماوكل.!-وساو5الموصديق:ةيةولونالهممورأأفالى

اط!تتءالهلمبوهـا"لوال!!مارالسمعءلىاستمانوان!مأ:فرق"نالهمج

ابوبرأقاشاةناشم.د.وفي111ص!-فأنلاأمشطيعوففى

حقاثهاو5أدكتفلاتنةطحا)!ةادلآاصسأ"ةل.لو-ودا!مسأو!-

إمدآسبةيةباأتفىانلتزمأنلانستطيعالذىالوةتق-ارمنمدىملى

ة-وآكهلما)5ارريران-لأنواخباتوااولدتدرسافا-دودةافىالجزئبآ

ف؟ر،و-ظئقوال!الهفى-اصألى5توم،ولاةواترةبيحابالإساسأعلى

،باءوالى،لا"تظالاص.قةلاطوفياتارآمصجلفهىذ!علىشاهدةالعم

هذه؟تكافأذا.سواليأالثد1دوا!مخررتوإن.بزتا)ةقوالأكل

لم!دبرنا11،لماءثصرفلىاذا.11--يرة4ا؟ز"للا"شياء-لفبة"العلمروح(كل

خبروساسأغبرعلى-والإاكاراةفىالى5ارآاءسروصهت*ونأنملى

االإطلاقعلىادا!كبرىق-.ئطاراأوترف

نأالأزءة،أجدرلمق:ا!مقاديقول؟-اقولالنقاشقهذاخهابةوق

هاهخصرعنالأجسامفيهف!طففالذىاومنهوالموففهذأفيهيتهدل

منصه.؟المادىالوجود،ننرب.ففاءقحركهأواشحاعءوفاذاالأول

المادىا!كر-"،
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ممقنفوءبلاواس41أن:لناتقررودوراتوالمة،قولاتالمههالم

،للو!وداللازمةالو-.يىةالصت"ءوالهدمزواللأن.11!سيمفىار!ود

الكئاأتهذ.منولاكثافة،تجرماولا،تجس!ماالمدمزوالولايتلزم

ء"قأو.تدورةحركةفيهبكفىإل،لاءواسالأجسامبهاضمثلالتى

الطاهر"ص!!اذىااكطاقأفميقؤا.ولاتالممةطبيتمنكأنه

مجالاومبداهةالهوقللو!صح.؟أنلاأصاوما5ار-ودمرارأمن

منإ-قطءتبضيقحم!ث!-قظاققنحسبهولا،الزمانمعي!خ

)1(.ا!بان

فصرأني!وزلا.نيةأ-االإالمهرفةو!بلةإن:ا!ولتطيعهذابهد

الىت!يى،1فىلتآ!ماالمادةبأنعدةابهدوتصوصما-سااطوافى

أرفتالذىالمادىغرباوجودبالنافا-فةطيب؟ل.يحسمالا

أمها.إةالرطرثقعنبهالاضراتلى5ءنالماماءثيرا3العليةالتصارب

وراء-الإنسانقر-وىالاءتراتإلىالعاقيالةجاربأدتإمدماو

وسيتضح-ءاعلمناوةم!.!ه!،مهرفةعلىمحصلأن؟!طن-اطواس

كل:ا!ءونهذاوراءكبرىك!وليةء!ف!ةة-سأالإنمانأن-بهدة؟

فصرنجه.علىةدرة4واد!طونوراءهوا1الدبئحقيتة

،اطواسبئونأنجمنىالمعرفةوسيثهإن:عهذل!2!مدلةول

الإولمأوقالكودصنكونأنيمكن؟المقلفءونأن؟كن؟

استعمالقاذل!صرداإذاذ!ىعه!ناليهيئكلومحم!ل،مجرا.ير!وما

نأيم!قواس4فا.ورمداهاأنلا!وزالقءدودطا.تهاقوع!يثهكل

سواه-اطوا!411وو-لمتالكونءنحدو،ءاظأرفىتيناتمعلى

لهصب!-ول2ادذه!الافسان-8.:؟،سلمقاداثظرأ)9(

لأعالهو313-503،لأ09-89"ص،609-649ص-&،ر

*لأ.-56ص-يبونضرى-دمبأرو"طاة(مةل!
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.-باطنهأماهرةفااطواس2تاكانت

وهو-لمقاتاطافنهءدؤدأبرضاقتءهنايهطىأن؟ءنوا)5!ل

ب!كنو،اطواس4.ئطتصهـاالا-زة:اءاتالىإمهلهأنفبه!طة،.ب!اجمدود

.بدأإلىبهاوالو-ولأكلاهرةااطهـادثتعليلمج!لأ؟ضاقط!أن

تا5طبيهزقالبحثإلىالأمربهإمهلعندما4ود*ةلاء،لاماول

الإ"طأدورقةأوهنا.تباوزهإ--ب-علاالدىءد.قيأهةا.لحبدأ

سحفىالإأممانب!طأحس-ا)طبليمةةوقعاياقوةءن-الوس-أو

هـا.ودانبم!مموار.

8هذ.امناأإلىرمن01مندضىة؟دءورطوبثهالإأ-انكلوصت

اليقين،هذاترو؟.ودبنهوعةله.سهءوانوأ،قيفةة،?رةيهلدنأإيحى

وحاوراآ!دونو!ظصف،ا!ةبنهذازءزمةوءاولواداسأتا-ف!

.لاسأتفلسفدلةوأوهؤلاءينو:افاصءةاطردقءناليقينهذائثبيت

الآخر.!ابءلى"مرفةئلوسا)بهضاليةينتر!يلقالصلاحيةطةطوا

الآحر.البضدونللوتوطتإءضكلالي"فيرواتفاء

نيهايأالذىينباليةنحسالهثرءنء!ة،المصاوالتاله!ية."ذاكلءدث

ام!طبغتاكىفياليةمن!باؤ؟ةصم!ىولا،ادةلفةالمرفةوصما"لعن

امامه.اشندأخها.!ه

ولأممه،اليتينهذابوجوديمترةوناطدبثالحهسقونولاد

والإطثنان.اراحةتز:دةبن!الأ.افمييهوإ-ءيها.دةالإذماسالت؟!ق

اليقين.الىغلالإأماقالمقلطهثمةأنيرى"-ديصوليم،و

لينةوالطهأبادسورالة؟سثمورطابالىالمقلقاليلذ"ى!وبرجع

.ءالهدوء11(

-جصسو)بم-الأتقادإرادةمنقكاإسفرادينولعقلاظر)9(

.38ى
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:يقولالمن!ىءذابنحو،وىد،و

نفثلاأبءرصوفىأنم3أفالناساثقنعوقبولصر!بكل-،

علاةت!تمببيري!ودهأكموالواقع،ذانهأجلمنالنكرىليقين

..،وببحلىا-،إءابتوقونوضمانبحهابةقبماطهوار

لمؤكدالس!لام+"سقسسء-و:ايقيناطابق8-السى

.!(()المكنول

الإنهان!لازمفداليقينعناب!ثابأن:أث!،يهترت،فئيدمنهر،و

إتلدمترفونةاالدينئنالمادمنه"ؤلاهغيرإلى.صيانهأطوارعيعفى

8"تصةقالذدصكيكولونو!را،اابيمثرذ!ملىاينهونو،نيةنساال!النفى

قأالىةلد!مي!تنم!ب!م!وأدت،ايةيئاإلىا،-ولإء؟نأو،الدوافع

،هوبقتهوا،ار!حانإلىوايلجأأنإلىاضطرواة.تقينهابلمفقد

وقم!أعا.نسانلااطهيمةلكبذلث!نحاانلى!ةااالاققن!خبرتبرووايحاو

ار!ب*،5ن5شا-دقمفلاينافاقد.وثنافضاتكثيرةخطاءأق

الفكرقاليةحينعلالربحانفىلأنأرا،ت15أ!ها؟عند:المنك!ية

اتحابرعندءاأخ!ا:أةضمابيناو.مماوالر!راناليقين!ستن!صاقالا

افلصفاتاهذ.ءنارفبمباوالميتافيزبقا.قوءرئتنورطتةيزثةاالميتارفض

ظلى.فقدإليهالدواء-لامةفىأو،الة!و-ودقاقثكيداطولتال!

.الأياممرعلىباقي،

نحتاتقنيةالدالعقا"دقملاهر.-بأ-لىايةيناونجلىهذا

الهمتربة.ماتاولبرازممنمةلازيئالدبأن:القول؟كن-بحيثكلر!ةيا

ياه41قأو،احوناقالنردم!نةقرركونهمننابمالديئوروم

وأف!226+ص،ءؤلناثهمنضنارات،ميةالنروكلد!ونموس!)1(

...-27عىأبةجم!عنلبض
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،اطياةهمدو5أو41!ياةوبينحميمااعللائقبيناملافهاللإنسانبببنبئروالد

بربدلأنهأبدةةصياةيطلبف!واددودةباطياةبقنعلاالإنسانرولأن

.مدا.ةا(أو-خقكا4إدءونقيمهلأنويربد،يزوللامه!طياته

ظاهرةالإجمان)أننابأميةزىوءذا41ذبهطيهالذى"ووالدقي

ني"طبيىءبر،!!انمنا،ؤفيبرأصانالالأناطياةءذ.قطب!يهث،

يميعىا)ذىال!ونعن4!زاوا،-،ويأ،بهوافهطرا،حيرنهمننحسه

يخة.الإة-ااطياةقالةاعدةءوليسوالصذودوة2،،فيه

؟ون11هـوراقخاقالإأصانإن:يةالأنابىبأهصبومن

.ضالمهلو!اءنبمانإءلىيى!نةر

بل،المةولقكأءقالإا-،رإن:بتولأنأدنكرحجةوليست

دهوأ،الأ-والبأحسنا؟!ت!رالمتءالإن:،تولأنللىؤسن.ححة

الطبى،اطالفير،لطفى4أأالةورلى5اناتبينراتطراءنا"رأادا

.الأ!ياء)2(و!ود4علإب!ص:قبم،لذى

وراتضءنورةصةبئالدأنفىاتثلمهااطقيقة5-ذ.ظهورمعو

ووبهاا"نث!ءوناواهطلون1أثمارفقد.ةالبماثرامات21لازموف،البشر

بههثص)-امهاداثبيرء!على-:هماضبهنانامفبةاهذ.أكبررومن

ضبهةو!لاصهة.الدبفةئدالهقامنثيرقبماطرافةب!،ويفه،المالمفىالشر

الإبطنولين،أالهاذاقراوءودبين)كوفيقإ-ةرو+ونلاأخم:اا!شر

.ا!مفاتابميعقكامليرةد!الم

لابتمايمون!مأ:الدبرةيةألمقاندرون!برقاطرافةورب!ةو!لا-،

ممارفءنهائتكثفالنئوالمحقولاتاينالم!و-اتولعقا"لراإينقعلنوفي

0،6-دظ!إقرآفيأأفاصنةظرأ)9(

.92،892،ص-لمةادسمبا-افى)3(
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ل!(.1)(والإدواكالىقىمعارجق.وافقدا:ركماأ2

اتها:فةةول-اثعراضبهةوكل-لأولىااشب!ةاعنبةبالإ-افبدأو

!المصضا-ة)هـ-تفف!ال!!انتل5واج!تالتىاروب"تاأةدممن

"ت\ق141-،أعش!ايا15لأ-بابامنلهانجهحقدل!قو.اطدبث

لأ!دا)امصففىالماليتاناطر،نتلمت،15الأ-بب"ذ.و!ن،المصر

ةأ&فىسوجهات!ا،انفسارت01أءىومافوا!حمنالةرن"صذامن

طبتعلىلبغااشراأن.قيمموووناناسا-هلمما.ساةءأقالإنهان

"ررانتما3بمارثتةلأدبوافكرى11الإنتاجفىذل!وظهر،اوجودكا،

.لاخةوسمنال!!ساص

ققضمح!التىالدجمةراطيةة!رةث.وح:أة!،الأ-جاب"رر.و.ق

أثماتباثرواأئينالأورأن:بيناأن-:قوةد.!-اعالمح!وم08بمسا

مي3صيرفى-والآلهةؤ-انالابين!،ىاشا-والىو-قي،الإترةة!ة
صرلىءلاقةوالإأسانالآلهةبيناملاة،.نتبراإل.فبهذا)"يىامهفاتا

قيهسواأنهكا،بذ"ىثمموربملاؤيئءةأالمحد!ونإهونلأوراولوط

اا:صية3إلهخاءساعاوزاودا،القديمةالآلمة-سابملىالإنسان

اةوابمءاهـلىوءابوأ،تإسألوممة-*أ.فانألمراداآصورو.و

.انالإتشستوأا،رربثالهمهرقنفاقتا)فالإنسالية

.اطدةثالمصرقهيهاأا!ئراشبهةنف!تتاهةاو.ق

عقروابهتاشاالثمبهأة!دمءنأئركبهةلفدكانتصقما

ء-ت*-لوطول.اخرواإعليريناكةرنةمحرتمنذ.الإنع!ان

أث!:عليهاالإ؟بةفىبتالماوأ-ق.الافالىفيأخارامدىهلىالمثصكة

ولامثبهية-،"قلية"صكةليستو،لىالالسااثورام!قي!مما)اه!ةا

دأر3+"ص-أ!ها!عباس-ضومهبا"بلوأالاصلامشحةا)؟(

.6699ضة"اتم
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الضقاءمى!وجدالذىالإلاكاق)ذاءالتساءلءندما:هذاوبتببن.كولبة

بموقشكيف.اطلقاادكالرتبة5إلىةمللاأولخلقهفىوالآلام

ءةولنا3قضيهؤونانصورقار!بةا"ذ.الىبصلالذىالإله

اممد،اهذاق4امةلياالةروضإن:اقولالساؤلء-ذاهن!وأبا

*ثة:

يم.ثبفيلمق/ولابرؤدإلىوجدأن:الأول

.ادكالقالهبماا-آعاو!اق،براةدإلىبمونأن:الثاق

.ص-ت!لانالةرضرانوءذا

.وآلامنةافضن5في،بما5!ذا!المناوهوةالثاكافرشوببئ

أفي.لأوايناةر!ا.!هور.ن،و-5نلأأفرضاهذاتم!ورو

اطادءوكا-ث؟غيف!اقلاالذىالةدبرالإلاأنةذلاىوتوضيع

القدرة.ءفلأ4الأ.اةة-ءيراقبلمضةيملاإقيفه"-لأولاالةرفىفى

كالاة-اقالذىاطاقاا-كالاوأن"الأءثالءقل55لى5اراقتدأخ!االا

لأن،النفبهيرويضماأيستةيملانص!،-ا:اقاالفرضقكا-مثل

خر.آولاطاأولولا،اطدود.ور"للامتلنردة-ة،يطلمقاد؟ل

بموفهأنب!فبد،.4.ةعلأوهاهو،هوكامل،،محلفهاولإس

..اقاعلاءنهبتتر.افىلموققاقص.ندلا4اوأا!كق"نأكل،1،لق

-وفوء،،وألم:س.قنش!و.ا1ءت"المحلوقاالعالمقلةصوأى

لأجزاءاعيعق5مغاكلةقصرأنبدلاالنىالتةرقةالأبزا!لا!طةامااذا

..عدام!اءنهاكلبضنلفإوأن

جمهال!!الةرررةوا-كالا-فةلاثناقالهألمفىاثرفوجودا:ءذاوهلى

بقين.اسااالفرف!ينمناكصووإلىأقربئهدة"رءنهو!

الموجودهلىخلقهذا-ا!الم-بنومالإا+،القدرةمدلولكان3واذا
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لبحفىيىهحاذىاةالإا6اخصةامد،لخبخنلففإده-طب4و5،

،"!دمنطاققيطلأنتبا!6الأر-مأن:ي"واأنسدثائمين1

.ت3المحلو،يعهلىكأومتفهاءالألمأنطا"الوجوديذتخرجولا

كسيرف!ن.المة-!طرين"قط!"بةة!نالتشاؤم!فىيوعءني!نوحمما

زر.بء14ا-كالاءقلتباغالوجودالىإوازالمحلوأتإبةالإا42النمه

.امدما-احةقت6اكلموباةءاءا5ته-ثر.قم2اةاعلىبأ!5ل!س

نية3ومشكةليسالعالمفىالضسوجودإن:اةولايخأتط"ةامنو

الة3عنعصىتتاقضهثىأنها:؟لمثص!،ردداأإذا)ةيىة5ثكاة!لا

الأ!وؤضالدىال!!اقوئ3ا1"ث،،-ءثهظقواءة،.موالإدراك

نتكاوإذا....ورلأاطباخملىلهاظروررباثىمور.نيمونأوثتئ

ص!مة.قةدةلا(حالا""ءن8طكلةق.لجاالتىء"ه:"الو-ودءذا!

ذ!ىطهيمةابقئماص!مةءنتلمولا،الثمورذل!4طبيهظاةققي،

.(!()يئ!ايرتالثمور

بوبولا،الدفييرلتطاب.لد-كابهذ.قالإناقالثمورإن

فىنةدمه.نبمهلمهااكأالمعرفةةبلأو،اهةلانجلءنب!ههمافع

.ضهارة4واالملم

اعلرافة-ثبمةوص-ا)ئايىةالربمةءلىالكلمبر!أقوهخا

وأن،أتاعلراءنبمثيرختاطتاةداةديماقلأدياناأن:!ض!!تها

ا"لهبة.الأمرفةوحةائق،يئالدئدعةايينا)توفيققبةسهو!دالحةل

بهاوجدا!ا8اطاهذ.علىفياةداكاناذا.ولمطايئبئلأشددإ!أصاهـو

ءلىءكناتقصورونهوكص!اطينث*ون-يتةح!-ةدقءصةير

؟الإم!نقييروأا)مظالىأةربنحو

295س-تجا"طاد-المه()9
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:ال!أنبهذانردأنيمكنلأكأ"قترحاثمشهةاكان

قهسربلاالذبئالمةولكبارمنا!ا-ةإلابرخميهلادبئ-1

ثرباتمنامقلا"ذ!"وخكان.ثمازمنأىقكممداالىأ!راة-

.اةتدمواةن!طضا؟

إلىتحتاجلاقول511كبار.قاعلاص!"لأن:خاطىهالافثراحوهذا

ومن،داصةمنأهذا.ا"ورولاوعتارالج!لاءا)ب!ا"ء-إج!قالدلبمتا

،ودءررمنزقاطرافةعنةنزهونتاطا-ةءؤلاهأن:أ-رىلاءية

مانهالأزط!بمقء.12يتفزهونل!ود*ن!م

ل!لايماآةصاوبموصغارهاالعةول3بارفي،يرشهاوىدبئ-3

اطوادثكةاحمنا&ةفيدواتةادةاص.يرا؟يةؤو"وحالىلاءن!ادفي،

.ايىةو!بارلى

-ةائقكشفقاءيعآصاوىلأن:خا!أىءأةضماالاقراجوهذا

.4إع!-رر!آ"رالىاخديئباءادمأولمنله؟آآصاويمايد*ون

ةصها.-؟فىلااقاوالآلاتالجادتثمبهءاةإلىشربالييت-ءس

اضصر.واالروج

فىثةشا"االجاطت.مارفلتتبدكا،لي،آ-خدلاقيدلدبئ-3

،اوالأم!فةالأزمنةغ!لف

،ام!مار،تمدإلهبددا-ماءدنبددالأن:خاطثءبفهآأحالافروهذا

وأ،ا-خينامئاتفيشواصدةجمهـاعةقأفورلقاةير.والممارت

ال!تين.أ،ف

نطرلاإذا-الإةصاقاراقعقظبب-11بمكنلاا-رراءذ.كل

والأ.!خةالأزمانءعقبأطوار.ع!انحيطدكلرةالدفي!طورإلى

الصووةو5-دث،الإةساقبنالتدتاربخأن:بيتاوةد-!الجا،ت

ح!يقةالىالوصهولالىء،!ار!الإدسانبتهثرأنةطبيىاوصدة"لصاطة
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اد-اظهاسنهدامقالىقىطربققتشتد،امما.اككبرىاد!ولون

ديا.الدنهحياق4اراحةاةوةيرادبةلأ

اهبدةوا،ارمؤىاا!تحبيراظاهرةئمه"خصاءنءونأنيئلداةءسولا

ءنه-بنفلانلاالدبر!نىاشهورالوازممنلازمتانأنهما!الإيمانية

على.كناإذاإلاوتوافيه،الدمورتافأواهرةم!مأنا-تطيعولا

.بكانالاذ"ىوفبول،الن!بيرءذااتة-يراستداد

وحد..يئالدخؤفانبةبماالإوالعقيدةارمزىا))ت-يربلنةودنا

أن!:."لملألنا.اةة-يةاأواط-هـةالمدركاتؤ-اعلات-االابر!!ة

قتانالإن!وينوازممنلازمتاننيةبماالإامقهدةوا،.زىالرالةبير

!.الإدراكو!ارف!الأ-ادباتتلافءلىنفسهوءدركاتحسبهم!ر!ت

فنهرفقمهاوافىظابق!الابرءوزالأثهاء-ءا"قعن.خبرمض-ن

-إ،اتولةرف!نهأإلا-حضلقةلاترتلاودكانناصملاب،الأفيراءم

.واعللاءالةضاءبةرشأو،الهدمبفرفىنةولأنبد.ولالأدنا

ن!ااقفة!ن:فبةيكاالإالهءيدةمنماوأ؟الرعسىبيرهاةاءن"ذا

ك!نهورلهاإدبلاتء+لمونولا،ذرثغميحبونوالأءثاتباءةالآ.سص

*صةالإيطيد-4دباالاللا!بءإقاءولا،ثىءصفىالذربة"ذ.من!يرا

.ةوةالأ"طط؟ءىاك

ةيةقيماالإثدة4اهوا،الرعصىالتمبيرنةبلأ!:إلمهيا5يب!بوهءذا

بهذ،و--ور.الديئمعمترخمهينلسناص!ذاونكون.الديئمدركات

ا-وممهذ!ةولوءق4ت!آ3طمدربميعقال!نهاسبينآلهيعالقالرضصة

بهايةطقاتااة،اقورل511ورتصة،اطسورتمةيئاكرت!ةيق

.والعبماراتاللروتاختلاتخالأصيا

ةإذأ،ذد!.نعثرأبئا!ممفىتمنااذا511ءل!.تض!أىلان!قو

"إدراكقالإبماليةوالمقيدة،ارمزناقنعأنراطواصالمةلهمنئبلنا
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اطاتهاتلمقة41يرررركأنتلإامنلطابأنكااءططامنود.ف!نالمحه،اعلاق

.(؟ايمانوالإالرموزيدون

4جماصوثمظيمسلوكهفىالإنصانلهوجيهءرورةادتنا

لمحصوص،اقحهسةلاا،جودأنإلى:الآفى-شالمناةشةفياوصهك

-الم!2سانحا!لا.ورفياوأن،اطواسقتت-ءسلا)إمرةةوب8!أن

!ررودهاقكلديهاكلاحةاالمعرفةبوسائلايىالإهـسانةصلأني!*نو

نه!ياأطواربمبعفىهـان.الالازموفد.-ورةء،بئالدوأن،،1لمحص!،ا

.-ء-ء،4إدراكفى"ا!ظ؟ا"ثساأطوارإبناختلأتلى5

الاتاقكوص4ا"سبباالدبئةرورةءنت!دثأننردد:والآن

بماءته.وتطبم،سلىكهفى

عنالدفيابهادأن:لمبيني!فل"ذاأولقا.كة"ءاالىومودة

لم!511إ-لالو-وجماعاتادأةرس!ك!؟يم)ةلضبةثا-الإنسانئو-!يه

اطديث.المادىالصحرءطتمن-اسيةأس،:ءإ،

ماوسلهلى!و+انائأن:يت:خى8المأفىبرتأنفخطخود!

ا،ثمة.هذ.ء!تح!لءنذالمجالءذافىذائجءنلم511إله،

-ء:سالتا-حاةرناواهلأمنذ-لمجالاءذان5يئالدبهدألقد

اديئ،)بماد8عماوومةت-.خهالتاقاخصهفاق-ن!ائيما)بهادهوتم

هو:المحاولاتءذهوأ!،اد.يلهذاقمحاو؟بهدمحاو!بي!اولاماموا

.ا)خةسم15والأتلاقام5و،الا-تماععاملبقاماماءقماكان

وفام!،الا-ظععاممن:فت!دثناالمحاولاتهذ.ناذفناو)ةد

مخدفنهو-ا!افميةأواوضعيةبصددهةدلا.الذىالفص!ق-لأتلاقا

اله4مين.يئ"تقومح!اولته،دتو!صتكو،أءنفي

51-8ص-ل!تاد-خهوه،طلباوألاسلام!ائقإظرا)؟(
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مننماممافشلالا-!حعامأن:وصص-،15،ناثجإلىووبلنا

غراركلالإنسانا-لموكنينقوابضعأنق.والههلية،الف!ربةالةا!،

رظواهنمالأ،مية!ماالا!هرللواابة"صنأإستطعولم،تالطبةيئةوا

.الدفيقلأتي!س)ت!ام!ابرطنلادةإهـا

ثةخلهواأنالا-!حماءاءقيطحلم:ا،نإلى،نتكو8مهدومتذ

القدمأنو5:ا:،اة!لمواأنصتطاموااءاوكل،الهلممءذامد!لأت.هلى

الآن-شببطههوالمكانواوانوم.با)!مابمحفوفالحامءتاق

الاجنماه.،افاواهراة؟-واأنإتطههواأولم،4دفية؟ينةواالىأرصول

دى5مقيةررق،أقداذىااد!ةبلقآما"ك!يضمونمنمأإلاق!دةث-آهيا

.با)!15"ذ.ملىاخ!إبا"سا؟*ةام

بحهتاهنو،يثنباخر،ثلالإيرتج!رهـيه،انبل،--بهذاسلهو

الوباطلأن:يرونالملإبنالتجرببينأو،المنطة،يمناو!ء.يئهن

ا--وثاأيهإو!لتءأظ-ءق"والةكرةةالناحيةءناعتالا!ءلميرلمتبر

ةوا؟ينأنإنةفىا.قي.بد.ماعالاتعملى5اطبيمةا!نلنواةبا!.4

!لملى5؟رةافا"ذهةظهةقو،2فةطليةاحتطنينةواصالطبيهيةالعرم

م!.ة)يةا،ة!هانينهةواأن-أساسملىمثكأ،حلء-*نالا!تماع1

-لموك)ةو-ت،ءا-يمساعهآأبةدمأن-ئحالا!عامإدةطعلم"ءتا

.للمجاامنءاد.استهةيبب،أ-ان!الإ

،.ءادتائجالىيضآأالمتاةروةبناوصلتفقد:لأءلاقالهلملنب،باو

-اساألى40والمتطقي،اف*ربةءنالناحيةتمزقدالأخلاقمحلمأن:روفى

ر5اظواام!-ظةهلىمههتهنصر.ةبآوفه%لاقيماأعد،؟ضعنأاادرأاإذلناأ

ترلاةةثةيار05!هاذالأخلاقانأ:وصمةهاب!صكلةدءناصطا0اياذمبىو

بدوفىد،يكونأنبنبةثمارممإلىذلك!نعدىبلقوكا5ءا.علىمرهاي!

.الي"،لاربق
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كيف!:وهولي،5بةالإ-اثصعبصعو!ؤالقلأثكاةذةقبذاو

اةوفاءوضهوطنحنلغانوهمااو!هملاالمحياريةلأ-لاقان!ون

.ت.قيضروج-،بايريهالبو،/أحرا.لأتىاةمدبلامنفموبالى

ءلى.نلابدد:54تلاقاأ2اوجها،)المأبقلب:يقفىالذ!-اك،،

هذامنثناءدوإ"ناق،المثممةي!للمالتمدبلءذاأنإلاالأ!لاق

.ثوة.لىلاقلأتاةتاقىارزساماوأ،النناةفىء4بلز،ة.،با،نأ:دةلالف

ةعرتإن:ةولأأنبردأرول!خنى.هناكاجعظير.ا)طبي!"ن5،خار!

القاسفاورءنضطوتكئيروا.-13صاأزتنهشةدوفمعىخلأقأ.لم+انثما

إلهو؟أت،المعالمع!!ديقينىأظقءلمة-*رةعناةخلىاإلىاطدفي،

غالبيهللا"خلاقكنييمواءتمدالأضلاة!ية3"ةبةبالذالىبهانإالةنو!

.المامرأىا

فهالو-يىاء*ناص:واءتبارءاارءطنكرةةفبولبيماخاوةد

لامن:وغ!د.تا.نيةجماابر1وءنالمضعلقيةالوضهب،ن5ح!:ثنافىلأ!قا

الأتلاققعنحديزناقالأظةيةلأةيمكنهحالحامرأىا4ابتااء!ماد

.مواضه،وذلدكلفايراجعالبر!اتبة

لحملماءقصهاسأءلىلأحلاقاءبتافكرةإن:أقولنأدثرأواكاتئ

ءللمجاامنبضهاأد.اصفماةيحب.هراافأفرلاةخصلتفد.إطدىااتجرةيا

فية.جماالرقيهةءن!دتثناففاءأمنهئتاغ!دوةد.النفسءلمثبةى

يهغولا،الإنساقالذكاءمضكاةهلىثنصبالأكبراظمهإن:وقافا

.قلأتلاباخيراع

دطا!مةلإتكافيةنتانجبعطلمناقال!الذ!ءمجالقءشانه:وفلنا

ق-نتضارااكزهاوأ،ةويةالتررسالمدامأوءف.ة:ةلاشصحيح

المجتمعاتقفعا!هاطب!تمحندءا.البرحمانية-و!المنصريئاقرن

،-اليإفيةالأءلاقيةأعلمهاألمجفماتهذ.خسران:الىأدتالمحتلفة
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عهذال!ثارآفاارتوةدفيةز5يةةوئ!اإقاءلىافا?ثل1اقةإطا!ة-ه!ا

."كلوضهقذ!بعاإيرة-؟مردوأةاووأق/-ورا--4

على،نتائحهيرتةرقءامة!!فةاكفسمماءةهررةقد:ءذاوةوق

ءضروا،12مماأقور"ءيواؤهاوةرنبوااءنء.لجورةصانال!نأ:رإهتبا

الوةوفقوأن،)اةة-يةاص!4االىافرداطربرقؤالغراهذ.باعإء:إن

،ق!تبأالةردلىلايبابذاوفتلفةااكةب،مرافىلأاإلىهـقاطراو5-بل!ا

منحما!ةقعضوااعتبار.1الأمان4إءفلاتىااةدرإاإلاالجاء،

.تماولإ

اةجربةأمن!جظهيقءةبروااءلاءهأن:ادكبرىا:.شاملموءثع!4

يحاو،نهءدفا-ذ!ملىوالاتتصار4فيالإز!االنضد.ا-،فىوالملاحظة

+طبيةا4دالإز-االنفسملىوا،لإحظ،ا)ت!ربةمن!جوطبق،اله،ارءول

بة.ا!موايةةباكريةوة4ءلبهباءصقسالنة.هلموقعأعا.-ا?ة+صفا

ميرب.الإأصانتوص"ءمةكا،برلأنإ-ةطعلم:إفقالىفسملم

.ا!المنالآخرءوإسدةماد.

ةطنهالإلتو!،4-:ةاباذدلةدالملمبأن:الةولؤهةروخءةاوإل!ا

الإنساقكلمثاب!لمونن!ةأ:ا)هالها+-مهورالتىا!الاتأمتلالهن

.لأظقوا،والإ-!ماع،سالف؟:ماوموص،طريقهاءن

ةيهاالملمنبحالنىالمجالاتإءضضتىإنه:.ةولذا.بائبوال

الملط*ت!ورو-والفسبورحياابهودوبيااعلوم-ءثلللإفانلنببا

لهويجلبون،الإأ!انمثاص-ء!لونادالاتءذ.فىةنهاههمإثهم

منيارةم-.أ-انالإالهادةيجابأنالن!احء-ذاةطع!لم.لسهادةلم

.المىددهذافى31سبلم!االتىأ!*برى!لهحاحات

نسانل!ا):نأريةرةهـبلجاا1هذعلىنادفىةأءبلا-*صيسكارا،بضعو
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افىخمععلإ،يفرض!االثىوالتفكيرالحياةوعادات،ث"واله،ثةارراغيحة

إستطيعولا...وضعور.جسمهقالهاداتءذ.ؤوتؤ...المصرى

البيئةهذ.ءثلوأناكعنولوحياظة!االنى!بيئةلنسبةبادة-،ثكييف

اراهنةك،طعنصصئولين)بااي!إ.،واالملموأن.انكلالهالىؤدى

..وا،ثروعالمتوءبيناكيبزفستيننالملأ.إ-مورنالاوحدنحننكاارو

اططيئة،المل!ىاططث،بذللاأرنكبنااطييميةاأ،وانيندقضنالقد

اصناهيةابوالآدااملىابئالدمبادىءإن..طئ!داةكبياءريهاةبالنى

إلانمطىلاأباة..الههيىلوحيةطة!يقةغزووطأة!تسظتتد

انها..المحرء،الأرضباوتيادالسسماحقتسثأذن!يأواحدةا؟ة

.:للهااتضمف

بلاد!!قادنناالجادعدملأنالاخهيارق!آخذةاطضاوةفإنوءذا

الفردأ-بحولقد...ئصرولا!يزبلابرب!اءدا،5فقبلنا.لناالرمصت

..ةوءؤس!انة-4قالتحمعلىقادوغير،فبيا،أ-را؟منخمهسا-ثا

الأمرارعنأعناةسهارقتفىلناابيورجيةكع!تاولمرولكن

نيةأسالل!رفة511."تصابت!مدو..دارموو!فهمنا!ساأن!و.يناةو.حميها

ةإن،ءوجودةلاجةسثيةرااوالصفاتنتكاولما..افمماتج!ديدئلروسا

..خمأ،وجر-دادهأةوةةيهصرى511أسانالإإرادةتبثنأالإم!نفى

.(11(أا؟!دهذامئلبذلهلىرااةءازالهلهو.ؤىلكق

نذءنا،أت!ديدأعشطيعلانناأ:أيضا8يلكاراعسيىا،ويرى

مازالهقلى!طأمنةخثخلص.الف!يرقءادانناتيرأنفبلوديئنتا

التكنولوجياأن:إلاعلطأهذاوأدىالنهـ!،عصرمهذباتمراربتكروا

لم.511روحتبماوا"سظطئةبنافيزبقيةلآراءنبماالإأع!ان"كلولت

كدق4وأكلةهةلاطاطئةا.يقه،ادتاةينءاوا،والهقلىاططأاهذ

.23+-صي!لكسبسكار-ا!ولىذلمكنان11)1(



-.38-

ومه-للا.شياءالأوليةالصفاتبرفصل:القائلأ،باليليو"ة-كرةؤعة

وس-اثالوبةاسنانهامن-8ور!قيا!اب!-*نا!اوالأوزانالأبماد

فصلةدب*ونوبذ!-قياسهاي!كنلاا)شاغةوالىوالونإلشكل

.النوحءنالكم

"ذأوطبق.انوعاعنوتغاضى-باد؟م!-دلدبهدالملمالعلمواهغ

و.فاضىءن،الكمنمثلا)تفيالصلبةببالجواالهلىفاهغ.الإفمانكل

القياسب!الفاالأثياء!ان.4تالأمطمطزها*!فل4القالأترىابا؟وامن

.القياصتقبللاالقالأ!ئ!ىا،مناكهيرأكل.الإأم!انق

الهلم،!وزإلىأدى.طر،قص!كإلىبا!ارةالةاطةهذ.ودف!ت

.الإنسانلالوان!

يخهقايتةرةممرةةصفدأن:هو،لادءصاشكار،لطرقل4وا

عهمءتافأن:يجبولكن-الهضةءصرربالفحل-كاوالنوعالكم

،شهوإن.لأوليةاالصفاتا!االأ!،انساثانوةةاالصفاتكلفنضنى

داتصكيريضمأنمنلنامينرلانهلأ،الكمدرأسةءن-بالضوعأدرا-،

ارريحة،وا،الآلاتو-يادة،الكمطفيانةولافمح.ا&ثقة؟بحميع!وا

تحديداابتدعالذىالنهضةلمصرالمقلىاوقفاوننهذ.ادكيممهاهأو

!حقيقة.ؤا-ا

ادهوم-وجهعلىواليقيم-"والفنون،با،دابمناأءخما!فيوبءون

.؟()الجافةالهلهيةبالهقائقالإء!مامدرجةد!سفى

للإنهانهالسطدةبجلبأنبس!متطعلمالمادىالهلمأن:نتبينوهـ!ذا

سبق؟فيهابنجحلماتاالمجالاتعنففىلا.في!ا!حالقالمجالاتفى

بينا.أن

.!-،32--سبقالاا!دوانظر)،(
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وبماعات+راداأةوراقالإاةوعاق!وجيهالدينءرورة!!هناومن

ويب!ن.اوراةقأو،ا-؟وناقأ،م!افرد؟بينالديئأن5!فففهلا

الإفانرءبة-)ءرز.ا-يالآولا15هـ!ورربينو،ب،اعل!"!يناملاةةا

و-يئ،،،دوالد!اكلهبزوالولفيلا،منى4ذات4ةدةأحياةيطابص

.كا"دءون15لتصالااثدير

ث،5!ا-دةأو.-،عاتكا-واءلأدياناةإن:ذلأىمنففهلا

إينا)ةوةو4وإ؟ة5جماءة،بينو.بئ-4واةردابيناه!،تاةظبمب!+4لقومو

اسبراةا!ةأصمماواالأديانوكات.ره:ةأوركبةلطاه،اإلهايرديئاكأا

سةأه511؟"زوأن-ةظ5اتو-5بدوني!ءقو.ا!عدداهذافى

كاك!رزأ-س"تهواءا-!ماواانالأدبأجمرإلىاصماوبةافبرالأ،؟نق4"ا)صا

ةارءمءةا."ءهوباتبدون،!قذلاىإن:و.ةول.يوا!أمالناس

وفى3،الأدةان.قار؟"ءلمق-أئناإادبطثأخ؟ة+ارضنهأءن

دوا!الىالديئ!لةأ."ودخمه11ب!اثلأا.لماى-اةةسىاملموق،الا-فيع

-فىهونيةالمادتين"ولاهنأ:-اسأءلى.ءدطةا!اعه-ثهلا!هةةفي"أص!اإ

براثلأاذه5دةةإذلأ!او،ادءةوبخ!ا)ةاركلاذبلاتةشقبئالدءن

با)ةيصر%مءق!ثرأا؟-تف!ى.ديون111ا!اتدميمااكهااملأ-4انها!ين

يئالدأنمءادا:برقولءناوءق.اث،إاتحرةةافلأن؟-*نلامجالق

نأالماخؤالا?؟لأةونء"شوا،اد:ون"أطوارهجمهخقالإأ-انلازمقد

اةاصألمما-5.اءأ"لأا!!ناتاننرانهامدتوةدأإلهيآبئالدأع!لبصرن

ةيه.اظراةاتةثاهت.بئلدا.قلإ-تناصر5ينالدلى5ةدءلمون

يةول:-جمنىعه)ية!"وةةءامناأتتفلألهاأ:القولكاإ-لمذا5بهد

الأدةانةءأهيروص"تةدا-كاوت"اضرلأدياناقا!اط"االهناصران

ية.السماو

،ت!ال5لىبهواظ.موا،بأءولالص!.جالدبئمنالناسفدو

ىالمارلانكل-،3



-.3.-

كلو.لواوثديماةواءير!"الهثسقباؤ-"طصالواعموللأا"ذ.إتويا

.الإن!هـارنابثرىاحالمج!ةو!ودوحةطت،3الأامةفا-ةفىتاتا

دة!هلفاكرتممااةى11قارت2فااخمهاا+ظ:ه"الهاتادان!أ:ا"ولاي!ءنو

ا-كلوئدهقاثلاثأنها:فقرراط!هالو-"ى،ةالإء:قادلأ!ولاوءذ.

.012ةكوازماظصال2وتلأ،اء"ائداءذ.من

أشرتوهو،أرةىملاالإأسانأنإقاة!دا:الأولىةيدةا)5

ا!فالتاإ-ةءلاءنةورا)ءسب!بمبهاتقد511رفع:مهالوازءنو.اتفلوةأ

.ت!ا!ةاقناتا!والطةنحاءنتضةير.و،ةمةاطيوا

فانحاوكل،ملأهاء!رتأ!تهأأنإيئذىدبةينص:.ت"اثااالهقيدة

إصهونالأمةأفرادأن:دة5-ااءذ.رازموءن.وإطل!لالؤملىلا

ةأهأةةآسبةأمأنيرنثهولا،ءتمولآ"منةلأاتاياتاأممىلت!مهيل

انو-3آمترحلمالأ-بابءق)-"با،روانءإي!م!ءداو)ذا،الأممءن

دونه.الموتأو،حمألمءا8ازاإءدإلا

ل-!ريلوب!!مك-؟ونالم!إفةالهلوممخ!!يلءلىةههلمونااذاو

.ولممادلمعالثىقالإفاقالشهو

الدنيااطب-اةءذ.وردإنكاالإأ-انأنجزء4:اثا)ةةوالعإدة

بوى،الداما؟ا"ذاسوأوسععأرمالمإلىفىروجيهث،؟للاسقحصال

اصافيةارلمماوا،لحقةاله!مباالمقلإضهاءة:المةيدةءذ.ءففمياتوءن

نة-،ن!ذءب-ا15.،قينةقة،و.نهبم!؟باعوالاو،افهفكلد!

انةممية.افهما؟نةويمقا.اثقصيرالابناولا،إل!الىذادنسمنوتط!يرءا

تقوموكنأم-يادالاهوهذا.واطراماطلال،لونملىص!دكهوبررى

الاصتقادهذامن!رملاء.%ءإةاكلاإذاذ!2وأ-قيين،المدليةءلهيه

للضمعفءفلا)كأاةاض!الآخلاقامنءردأالأتلاق،سدفصترا.

..ءةتاوء"انط
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الةةحهؤ-أ/وء-و5اطهاء:لأولىا8اطمه-:ى8ةاظ!الماوأ

واطياء"ساةةاثرفمهوبلاز-.ة!احاالناه"وما"هدءاثلامث."ا121ءاكل!مرا

.ردىءظقنص5،مدوة،ء-نتلقةكل.ء!اقبها،ةمهتي!ءل-

!؟سقالارإلاةي!مؤلمهابا"ن؟ةو-أمتلتومماةن!ياةالور

ثؤ،ىمما.ذيهاس1اةناوا،ب!ارة5لمج!وا،اتاوا)ثفىقلإتراوا4؟:اواطتس

لإلساقااةوعا.قاءفإن.لةلأماا:كلايةأةااواط!لةجماءغم.3:ار1إلى

إطء8اروحنةوالا?ا،لأءالاف!ص؟افىوضرات15إوااءلاتبالمهطمر.:.

ذ!ىدىوإ"إهأو!وا.له1511.غ!اماخضل؟"لأمااةصدتوإذا،أهاوضه"وا

لى.أعاال!وعاةاءخا.-إلى

علأو.4واط.ةهاط-؟وإإلااءياةظظ!ةل!مهالاءةإن:لاىذوةوق

نة.الاءهـام02ةهاز،لر!.و!لداقءورلااكلرلىو.رشالءن-بروعة

.الدو؟لولأكلةدت.4الأما!رءدالافان3

ونحاطر،رإخ!موةرو،الةاصءاحاتفانا!دقا:اثالص"ا!ثهواظ

ستاروراءومحبوب،ودءوريرةأوأ؟لىل03ب!م!ن!يطاكأااد*ون

نحايلقبؤ-ء.لاو)-كنها،ء-لا-وا-،الإأسانخوةد!إطةإء

.مارفءنلههـدفلا.15)ث!تربهتر-ملا)!ىوراثساكلءرفةقولا"نهطبا

.،1(ءادأة،نإذاإلااعلبرثمهإحولا،باظبرإلااه،1لا.!هلاكأاحمفير.

الإتالى.ن!با)تارذاروء-لى"الاءؤخاقالدبئبمال5وا--صم!د

لإ--لاية،وا،-.4والةار،تيةلإةراادتءاتءنلايمتهرفىسفا

ئدا"قاا.ب!-ذ.-ح!ءهةتكام!عضرر-أةي!ا-اق؟-ةثما)هوا،أصه"لةرا!ا

فتكالىوالااطإ)قأخهاءه"ااووشد-ؤةدنماوءندكلارواطصال

تاكا"اثا)ةاا)حالةقو.ئ!اةاراا،ا-تطثهة5اتف!ار-تاذ"وةةةزةب!ز

عبر.ءمدخدجمةفىالأفضاقن"دد13ب!ا!هرءلىإردا:ظر(19

97،91شإ-!!إلطهـا.ةارةءادلمؤدءمىضر،؟-93س
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حضارنها.نحلتوا،ارمانعلهامدافدمغارة

الملا!للا."ررلا-ظادىو05وحه،قلأةةاايئلداءال8أ؟سو

بهناقاةدو.ثماأذأكلا-طوااطض!راتمؤرضىمنكثيراإنبل

فياتارالى5--كاأص!در،إونلو،أنيمفابرجمما-ء4ا"ءيةمنثناحد

ءلىطولى4ة،ة-!ارةنةم!ةوأفئافةاإ-ضاراث4،تجه.نمسفتةجاكله

ص!اةث*اأماكان00لاقوالأتا"تائدا.قدءائمهـلىإلاالإأساقفيالتار

.-"ناكاجعظير-تلاقلأواتا؟د511.لهذلىاتاسلأصاا

ات!"محةتدلأ"صرانالأدةمرورةة-كرةفان.أمر"ق؟قو.ثما

،ن-دهويرةا5مهرر-يةادكاوانلأد!ءناة"ين1،ررو-!و!،-حثينالبا

قدو.1،اير!ص-،الذىدتخه،مت،نث"ا؟ثساإلىر-لااة4إر-الق8

.ة:""ةةطرثةادءط،هـ-ورهالإ-لا!:ونوالفلاس!ة،ادكللأمءلاءعاج

الإطى.الدفيبأ!،15إمدثةرأنإلا!مفلأتا!ايدابا-ثاإستطيعلا
لازمقدالدبئأنهـقلضاأ-!حررما،5و-!مو-ا-ألمرأصانا!حبحا

ا!ا!اوة-ءةوءاتءنمةومفيلداوأن،ته!ياأطوار!خقالإذان

.؟تلى5الفرتالىءلمرةرةصةانالإثفىأنق!نماوبعد،أ-اليةالا

إينا-ا:-وادكلهالى5ا-؟وناقا،ة!هرةةلةوةاو4إوءلاذ،له3الكونق

إلىاإئردىطاماةاأنرأوا!نلإ-لااوا)فلاسةةاتكليناان:أقول

نباح!لأاةهـءة"إلاةت؟للاولأصادلأهاشفىالإة-اق"ةوعحالءلاح

تمالى،افه.قل!فصل05"ث"اله"ذهفىذهـىيهدا!فواوإن-

،،:ىءءلميهلاي!بافهأنأساسلى5ؤ!12ةتبحولا،نماأايرم!نووحمة

-"ب.كلأو.55:ادو-لاحما%لطا-ءون!ا؟ءالىافهعلواجبصأو

الا"ية6اهة،ير،وااهـ!ةقؤكهلمست!هلالحامالخير

بين+ارقوةلقد،ةهص،1ءةا3رأتالبهةةه"توم!ز15و-ووا3روذ

لاا-اتتاراةثل-كهإدراإ511-لقيتلما:حدهماأالأمورءنفيهـه

اخوحإهذاقار-لابمثة:وفائدةا-نهوقدر4وءلووجود.ا!صاعالى
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لا09ا،رجو.كل"نالم!فءذووة،ح،التةلداليلتا)مقلد3*،

ا،سل.إهدء!ةاثهلالى5سلاتاكمون

الز-بةار-لإء:4:وإةدة.43ادراالهةلإ-ءبل!الا:والثاني

لث-قالنبىمناطكما-تفادة:ؤنماالتوا-ىمفددةالنوعطذا

يجوزوما،التشءنليه5يست!لماو،دال!صهةاتءندثهيج!بما

فه.ا)5.ادةكي!ليةوءثل،ا؟سماقاءاداوثل-،ت!صفأن

تيرءنءرىأتارةتقبحو،!رةت!سنالقالأةمالءالبيان:وءن!ا

وعقاب،أطيعا.وابتةاعهيلءمرفة:ءضاو،125.واةإلىالهقلهندأءإ

)ة-قيباءامركان-اسهصاتامقيرآنرذوافىخاتفىؤةليبما-الهاءى

ث:هلقءا:ءنها.لأبثة!ر!أؤوإءبىة؟خواا-*3و.لة،فياافردا4لهلاة

ةبناال!ةول511فان،-يموكلاءديم-)ةنسهل)-م!ارداتا؟فمهءل

ثةءنةلاهـد.--دآءزبزةالإا،ليةوالا!صرارادراا-؟!لوا.ه!تفاوتة

م!،2ءلي-فىءاا!ناست"تجينا-!أةضما3ءاثا-ءةباؤالوا،الا."يىه

ومحلى.!رحأ،ل.نلهص-تدو5ب!اكادة!3أاءلو.روة

ألارشءلىالإأءان!اة4ا!با.ةطقير!ةوا"بصةبضأاوذكو

نأ:ءن!ا،والأخرةفياالدقدةا)-15لهف*؟لإ،ريرلمقةمجةءه"ونةطبم

واك!ربة،اءم13ومهدواءو!ن!اذاءةءن!االارضقإخلىة"االا-ياء

ءلىءلمحري"ة-لأىذومع-ء!ةطلهاروالادا؟ءدالاةضابمهرقئلا

(1طر)لاتورسةيرءءن13ةمتاو؟135!ا:ا4"رةةءد!ال!ه؟"افىو.ثر3لاإ

لمجتمعال!تتطيمالة-:،إوةسورت!ا،ا)بضةةأ"بىالىة!هل14وهتد

وسصل.2-9لأ8-!فىازا:ة"ةيناد+دص!)-دالملأجاسثرظ!9()

بنصين"دمعر05هبنلمن!واواء؟ء"+لماء.نىءرواأنا+فيادف!أ*ر

بة.ا(ءساط-يب-ء9ول911رو-9".-561صىازهر
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ادتع!حا-ةبيانقثافياءدبثاالاس!لابفي"تلا-فةنبدالافاق

!قمحتاجأى-هـالطهحلى.دأهانالاأن):وءوا.،ا)ةبوةالىالإؤءاق

قيصيل+قاد!اركوا!هاون-فوعهةئمعء،ا-ظوهودنال!الىتميماث،

.ابردوااطرءقالواقىوا"باس.المواةقالت-ذاءمن)يىيرتاءونءا

والاهداء..ال!باعءناى41وادلاخافظة،الة!ولبرصبلألائمو!*ن

ات!يا!ا-اا-دارالملإأ-ان*ق؟ولا،أمهناهاتبايه!لمما2ذلاكلةان

إ؟ف!مه.يما؟ها.لاتالاةتجلاا-ثاركوااتماونا2ذلاثم...اب!هءهأ

."ة!اتوالاررل511ملىفىءةءا-،قء!.ونبظالابنةطآولا،وء"او!ات

لما:.افظامار4أةث!ةلا؟ورثقعكلافياتا؟ر-كلله-ءصلاا1بطفها

منلى5وةتفرب،ا+4إة-ةاعكلان!ىإث4أأق4وا-د3-لعاب!:ل

ما،ءلىثةررهثارع.قلهدةولا-اثصعا"وأونةا11وذاك-يزا-4

.-:-ة،قوا،ا.كلا)ق-اةبلق"04ب!!و-04يئلآءراءنءهييزآ،يذبةحا

،فياطب!مأ-ال!إة؟ونوأن.لهة:ءادواولمةبلى.لماوالا.ةهـادوااء-!ا

.،اجالا--5وا!ع.قا"وا-5يروةوناالةذلكوةقلى5رولة1511ءام!وبلز

الإؤصان!وذفى.ا"برةواا)-+ةةصاظ!هو!04ة-لماء،الاثهنها.وءطان

3مصىاع.نبكلجحقءنقات5ا--اوا،إ"ي!مؤ؟ءلات1511لين)ةوااكارع

.(1(يكا?والبةا

فهيئالد-الهأاةانةررا):ار!غ!اربان:ا+ولخ!أ--ياهتاوءن

الدينمةصالهتبدةنأعمفيأنلأحدتهحولا،ادكبرىبخا)تار!ر؟تبرع

ءلاقتهفىعف،إ-لتض.ىأنا)ةرديخإ--بو،،تلهثأن121ءبته:روج:ىء

عاطه.لأىولإمى.له-وءقلأطويةأ"ءسيربينوبهء"؟ةأو،اولء"بتلأى

وةوة.الدينعا.ل"قءطموأ،أةوىزأالي!ةالا؟صااطر؟تءواءلءن

لينولاواةاواخساةاوةوةأ،صبه،511وأ،طةهـةلوا-تواتضار!2لاه"تيئاك

3ء33؟-ة-"المفا-ووضرح)9(
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الةرد!!نأهلافةباتهطؤا)قوىءذ.لأن.لأ-لاقاقوةأو،رت511قوةوأ

افردا!!نا*ة"االى:زجعيئالدةوةاممنو.ا!دودةلأث!ياءاوهذ.

الأ-الاهذهللأسفناأ:!اكاالديئألى5إةعاو8أدوءن.4والوجودكا

نةرالقامندألى-يا،كاءابئلادترىأه،وحما،ةليدت.،همماايننأةارمادءة

!طرب5يراض!ها1لط05آتردةرو،3هاشااةا"دلهاءنةقيديههنؤةردإين

قرا.وا،ا.،إيى.ورءاءةوريرو،؟ةلموذءوربرةةاطتاةقي!ضىالثهور

يئ.اةردابنواءا!!نإلينوافهح

الملإا-افىالديئ.و!ي!ا!امصول.دالقاد!نااع!اولا!الىو؟"ود

ءال"معإماةولوبنىةب"تاإةةو!؟ات-ت15بماأوداراةأ-

ةأ-دح!ونةهـا!أيةأ-اال!ابتهات؟ظامءةظان:ءلىلأةفاابئالد

:إهةرأرءوأ

لى5دةتهةه.وة7ا!فرءهاء!ههلي!صثكلليراوأن:لأولا

-ط!ولأ-احم!لدزا-ةءةار-تلثطو،-"؟ةءنةاعلدأق4اك-مهتيهتو

.4؟فصءن

!لموكا؟ت"الإ*؟-االتةسف:سءلىذللافىثهةهدأن:ا؟-اقوا

.لاىؤبر!دواأنهواءلأالأءتاب

.دةة-4لاح!وء4صءلىذ)كقدبره-5أنةاثوا)ةا

فهسهت،أما،درا"أابوصودلاءتقادالى5ذلاءذدتبهنأ:خالىوا

551-زصقروواخاساذديه-ثيوماءةاكوأن،إثاء!فالهالمفى

.ا:سوأيرا!ءلمه!ر-ب

!.،ثدءرلأالأن.ءإب"هخادالاحق؟ألم!:ارو!!يةاةمةإدااءافأ

ا!هتفاو-"-!ق.إ:اءما!رثأوا)ةوى.اةوةاءلىءهة.دابءون

ب!اورالةوىإيناعاصارإ-:هو.ة؟-ت-"4تأةوى"و.نةظار!فا

الإة-الى.اخوعافق
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"مم8برهيثىمنعةديذممحاإمماحه،قيمدةاو:اك.ضت:سءاوأ

ح!هناكةدص.لأماثبحبيءإلميماءةفقحف-ةلهليسالة.شوثةست

خر!:أداحيةوءن،ياحيةمنذا05ةده5ال!ض،وات."فءإيه4!فقبئم!ه

إءاالانسانلأمحالالفا!4املة*ا.،تائبعثهالإم!نأعاقح!كاقا!أن

قيقد!.سلهااجمةمحى41لاثءة!اا)ةتسثرفءنسإيصةةهو-"ءتص

حما!ثةا:لكذق!ضفاخاسااتوطبه..عااةأءن!نم!در!بر13

ي!خاحهؤا،اوا!ليسةذ-3لأا)مي!قرفيدءوايرةديةاط-يىات"!.

هذهمنب!ة:،ماةطلمبلأقوىوا،اهـ*وم4يحقاص!اكلقدارصى)5إطابم

ايه.احاجةفىسالمهف!وذ!يهاوز14والصةات2

ظلمةتلا-اله.شفإثس-لىالاامماا)ءالمدامالنطمقواكانةلمو

والفيصاداثصاةوابأو!ةة-ث،ن!ادوةجا04لىهاءنا)ط.رواتندواالهيدىا

.ا!بفاانوعاذا0و-4فه

لة"يرالاو،فا:ساةظت"كلود!رردة5ةفثننسااكلنأةاإهصصاإذاءذ

ا:-لىالى5ا-اهصادامؤا:ذلاىيرة!اوااعلأنو).ن1511ولاقا)-سلاق

ا&دةقا!هناتا":تقاشضصاةان-:ة511تو-في"واةةسابصرف

الدينات-اسا.قوةإليش511ورءداطهإة41ث؟ةلذا2ز.ة-م!الطاءر1

ء-كوننأساخةا:ستاح!هلاثاءذوهلى،نط)"اوار15اطام2ةه-ةومى

-مدىن5الهةوسي!فولا.حدهءندبكلنةفولا،لاءدلةا.ميزا

ءهغام!لأن،اشرفباا)نةس-ةه-دامحى!طنىلاادهدةوءب.ود،،طد

رت!نالمؤكلهطمولأن"وا)ةةاءادحاءتءىءلىوات2اثا)بثتالنامما

الى؟!ظردونوا؟ا.ةامرداأع!ابلى5لمحاهـداتةثرونإبنادكاذاخمهراء/وا

؟5؟اواات!اساناا.قدالمبعةيرة:ذا2و،وةيررداءواولا؟؟اهاأصةث

،ذلاىةهدءىهجم!وبض-ون

نمدبلقادءفايةن5اكفسةسف-فةقصورقريبةقهقة-لى



،قلاد"ااامالنطوءفظ؟نا)مدواب!هو،ا)ش!واتيدنحدو،الأتلاق

عهدودةمحهاة?هوء-كونبئفىدعة:دةالىء--ئدة-ء-*وننأالام!.!اى

.هقداو؟نيةا-الاااكسقيلبتاهمةدء!ب-كونلكذهةدة-بئلداالم!ذفى

ا!يئءلىلاسدتادءا.إماملاتاسد!هلاانلاماو!ص!،الأ)ةزإطلبروا

.دةمجرابتة-2لا

علىا)قوافيوثيم.ا!-؟ومينآ-ءطرهلىةا13:اط-ءومةوأءا

هذا.ملإ"انعه!!ال!انايساظناءفىدثءارتوأما،!الأءنثظارما

ءاءملهالوازعمن)ديسهناكاف"اطابمإن؟أءرى11ءتوءن4ناءهءن

.اظاءراخأاةءسفا!نأفهأةرضهناولو.--ء"ث؟،وةاسهيرإ-ير

ضماأ!طومةاطةءذاوه.اظفاهفىفهآأ-.!-:،4أأ)ةادضهءنفن

.لاطلوباةرضا-ؤدىلا

ل!115نتأيمانالإ:وءواهاه؟زاإهومو،لأوههةواالامتةادءاوأ

وةاه-زاهساثواإ-يرةدريهوأ،ا)ةدرة-اى،ثىءج!،فىآنمآصا

ص!ءةا)خما-ةب--ارص-ةهدةا)5ف!ذ..-رةلآاارلداق4ء-ت!ة

اءوىءؤدعو،ا!هوةا

فىرسواثاق5فوةإاوا،اطقا-ةاقوسيلة:،1ادأنهالاءبةأذان

أ-اقال!الا-خماعءة5أصصءةرلا.يئءيادالاهيئ"ذوإدون.اهانواا&س

-!؟ولاو،لإت11014ام.قاببةبمولا،ةابالةاصرفيةأداستاةولا

اةا؟يةالمة511أن:ل!وذ.اخشاوراتوعور،اةلافصات%امنا"ثساصلات

:و-دةلابموتةابما"واهضاكأنإروءنلمةإذا..ةصه"صصانةلإالا?ال

قكانإذا-ء-!و-،-ذا:للىاءنإب"ادلاوائلا)ةضهالتحهلى5بحملهما

.)9(الناسمنءا.قلى

قه؟لمة)تةولهط"اةةا."ذن5ثهت-د،قةفالاافيلدالع!"مبرةو

38-32صأدهرثبنعلىالردظر
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دةواهلى5الديئأمفلى.الإ؟!انا-ءادةةرد11ادبب"والدبنأن!بة

نهبرفوولا،ا،كلوفيمنطيل)1أكلنثىءاطهجماولم،الحقالإءىالا.ر

هلامأخيرو...4ل)!النهبموامة"!فادةا-ما)فى-بب!نبمونهأ:بةرفلا

اتتمحهواةلى511ا-كالاديمق4اتدثقالى5!ة-فىةلاطلابهافيةأ،فى

.()1(الدارورقإ-ءادةيطمر!ءا

:للإ؟سانسورةةالإ-لام

اضرورةةاة-5إا-هاهـةهـ%نجعدءالىو!إ:اةدهـءونءةاوإلى

51صصو-.عاوارا،أت!بمفى؟-انألمل!لازمنالدةنأ:-وهىند15لل!الدبن

أ.ررتةررةا-ثاواانالا!دوأن-ةاسدآأم،!-جمانالدءذاكان

س!ت!اها0"".نمى-اأءلى-"را-فهابنىو،4ببةههاةةاهإءناءسأ-انال!

ا-ةههاتاإن:و!إ-3اولوةأننيةالإأ-ااطفرارات"ىإة"?نأبحيث

ءا،امى.ة:طةةوئمةاة-ف!ارات"ظت،ا.طيص"ااتاطفهارذوات

،ات!را-!ارتن!اصراة51ا0"ذتدةةماءتدن!اأو،ءسا"خاا5؟ذفيصهءف

ءإ:،اإلىو،هـ4واصماالأديراناءننورال!اةصب!اايماكأاءسنا51ا.ت5

لطبةألى5دك!او،أ-ديئدايا"ةقأ-انال!ةةك!ا51ءا3-ةيرآتحضار

ث+راه-و-وسة.11فىا-غاقدا5ءطاأاذىاو5وهذا.81ى!لأءق

.-إثهرواامأإذ!ىا)ةاس

ن"ةورصةةتكاوةةا)طلأدياناةأن:ةول11خ!!ةط"خاوكلق

"ةطيما؟2.،115ةه!فحاإلىنماأ-و%!وعما-سال!مةوراتسة

ا-؟وناافيو!انال!إينلاة،511دهـت!دفه،أذاءت.ةا)طمثراتههاتا

ت،إصاءرو"أو،3يئ؟ونال!اقخاواة،خاإينوإهـ"و،ةه"يئىثهالذى

-رر،وقاأ-ل!اةل511!ةطإ-لاأكأوا،-ماوااةاب!ذ.+ةماقاكىلأ-ئلةاعن

"3ص"بق"-االمهدر)؟(
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ةاتا-اإلىالو!ولإررونايةالإأ-اساةةاثط.!نلاا!وا،اليمايصلأن

لهة511اإةظ:ةأ!اوداطدقباتالإجا.ت5ا-اوة،الأ!ياناأهطت،ءنها

.قساةل!ا

افهؤلهأوا!فىدبئصإ.ءا،ية!ماوااالأديانإن:أة!،اةولابم!نو

.ؤ.را-له.لا!"ار-له"ر-اإسماوةكلءأقبرهثءرا-لءلىا؟ثصالى5

و.نهو-لمطيهافه!لىءدبرسهالةالمرا-لءذهو-مت،الإأ-ان!طور

أطااقالإمثرثةونء(جةةفى..لا)-؟الثهديئو5الإصلامكاق"تا

.الآ"رةوقالد؟ءا-ءاخ!م

ةتة.أ)-اتأا-مماوالأ!ياناقىمه:ةةإن:-رىألا!هـ"قوه.ةلاصءقءذا

اة-رةفا"وا!حلى5"با)ة""الإ-لاموقام.وإداوا،ة:أا!رةواةد

فط!؟-،افهدبئظأر-ش.اثأنا؟ذااله4كااطتية،إينو،لاةب!وا

تههو!لمامراحلشيع

هل.:؟يئدنهلأ.أصانلل!ةورصةالإعهلامأنظأريمف:شاوءن

.أ-انالمل!يئلداةء12مةلاكاااةوا!ماأبميم.ن

،41امراالديئم!تة+ضتاأذهاقأ-ةتفرء:دءا:ذا5وثتضح

وكل:!اتءدةاطلاة،علىالدبئلازءتاقد.الإسلامءلى12وةطبة

ةيهو!تحاةب،ارءانفىطوبلاوةتماةدتمربماءةبهبئندأن-ا

.اة-واا"ذلى55،لمجماسبمءةاويمون،لالأ!ا

فرا،"اوئماابةأفاوتلىصدهاواامهرلهاقهةاء!ا؟بئ-بىنأ-3

.13.1ا؟ماهةفرادأ!اببر-بنهأفيالدلى5ؤ-ذةولا؟اباعوا

.سإووأ؟اةءباثةون.قيب!الهة؟ؤ-انالإضهيرك!يرأن-3

نأالديئلى5لاة!-ذ:هذاوعلى؟المحدووءظ،(ب!طلايح!ا)خمهال!ون
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+ةقاوتاكىارمزأو؟4اذلهيىواالمبازصدببأا!صرارءذهيقرب

."الهتاثاثاةدرائوخ!ا%ءدرةلى5إدرابههفىالحقول

8لأديانامندبئ)كله،الإزاا+بالثسأو،ال!مماتب!ذهيصامهاإذا

الإأصاةه"النفسالبومعا"ت01ا؟هامماالبوبينك!!.وةقأنفاة!اول

.-دة12الثاوط،الببإورالمث!ةالدا؟"اعهلات!ثءن-كلاةااأق

فىءةفاوتالأدياننأ:لاو!دءذهيق)كدة*هاولةقرةاءاوإذأ

لباطاولهشيدارد؟ةآشرلى5يئدصا-ةةأظأرو+لادكادسش"ألى12صو!

وا)!هير.ا)ءةلقانمفى15ءر.وشصدهةاء5نةاهروا،وحلىإ

قيملمابصئما.،15الوجدا:4الإسلابةاءقهلياإلىنا؟ظرواو

يغولفايئدأ""لاةداديهبمالإ-لامة*ونوإذا.ءهئ.قا!.زاءذه

.برةاظاا،لملا؟بثهوء!ؤهو:،4.15مصادو%لوص.ا"44!

ا،ى-للا.الإعهلامتيرتا؟د511إءضالىلاظرمااذا:"ذاا::ينو

ي!ونا)ذىا!هيرا*زقو.؟ة-12!ة51الإأ-ا--"اث!انة-اماالى-ؤثى

الأرض-اطانإينو.اروحاومطا)با؟-دلبءطاينؤآ!اذلمىةد5

اةةساةة!اب.بدةا)5وةرا؟ضاسه!افرا"مىإينو.اد،ءوساطان

.الفصامإ:ء4؟ا4الإأ-ا.ه

خةية!ةةالإسلا.يةيدةة511إ،اءةازتاذىااشهرلاأن:دوو)

بينا،اروالمة.ةاواةاالدرا-،عدإإلاةلأههأاةا-قيان5رلاة،2ءقي،

فىطي!اا،فىتونقيلاقىاكارا-يموا.اص!هاءرائاو!ا!ة-الأدثان

كرلايدوىاليداةاظراأو.او.فاافاظرفا.ابنو-الا-!ماهقينهمببا

ات.قوا.الدبنحةاهقءلىلاعالاعاد"الا40،الإ-لادةالمةثفىالثهول

هضدءااكهولءذادسأن.بالقرا)ناظرملىا)ص!لمنوايمن.ةيه

وهبا!نه.ءه:!ثهنهفىإسمابوراة
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،قها-؟وا،3رراههببا-ءرء.ط،يئلداكانمالإسر2ناءاةمند

،ابيم:ااهلأعب!ادةوأ،!نأ"لواأدةء:قممواه-ثانلأوواة"ةولأت!وا

هونه:طهيىلاةرر1511ءنةطعبةونإةدفا،الإصلامنل!ورإ+دلاءذتهروا

3ثة!تهأ.ق5ولاإرر15لالاهن،نهمدةةلواإ-لثةنأ

اروفا،!،وا!قيد."5قالهـ.ول،كان؟وا"ءذاقالإءلامظ!رةلا

/هنا؟وهنافىا،55هقل5-ةةةأو،دة:4عسأذاله4ةكاوصررلأصلمنأنارلمتا

فغثةو-"أةخماو،نيا+4قاةاحهاءقءدأولاث-جبم،ممانأىقو"صلى

ةيو،إةد؟،1:اء،ذ.را"بت.الإ-لامق3ي!اداتوا)"با،الثه4وص

؟.-دأهـمهيرق:ة!مولا،إ"رر-الةث:ح!فيسإلاوماهأة-""-دين

فا،ياةاحال!هوءذاكانةإذاإهـانوفهح.أامحربماا)ةرآنذلأثة!ن

%لديئأءةأح!اللاىبى

دةة"!-لمثثركةلا.ا)-إونبئالدلربة-دةإذا:اءنيوءلى

دث!هملأ%رىالأدةان01ون!أةدةةةتركءخدءاكايرررث-.2ذلأبى"ب

آءنالذىالثهدينلديئبأنؤءقلأ-لملأن-الدبئفادر-الإ-ررب

و-؟واهة*.-واءافهم01أاصكلةا.واءطيةالثهوبينإ"يهو)لإس.إ،

الديئ.ر-لأيةو"-ةذاوىالثهما!أيئالد،ءن

لأ-ربهرتلالدىانهثمأالإ-لامةصبحاسماورإمءاخ!5:وه!ذا

ىوةأنما5؟أو.-!،من3-برأيخه-!،أو.،ب".نأهظ!،ة-ءتم

.ةير.قالإسهلإمثءونولا.511"

:أتفر،إ"ة!.حذاقدهوأ؟ا.511،دق5خقلا5-ا،-إم!كاناإذو

يعاقولا.وحوالىا؟-د!!أو.والآترةا:الدابينة-ينقمملايه

قأ&لمممنيرطلبالإ-لاملا.ن.احألها:ةسالى5ي!قاذىاامإفا

أ-انهل!اوحدةفالإ-،م:.ياالد.ن؟!ميبهةةسولا.الآترةادارايه!ش

!ثذترلااذىاام4اةانءإثةيهاب!ذوهو،نهوآضر.دياد!ةلاء-ةلههب!ود
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،-.إ+4فىل4ا-؟االمملرونرب14الىأ-انالإطرءتضه14ءةدالاالةفسأليه

افه.ان-!!اغيرهإطان1.فيضععةدءا؟يحلاتىار2ا)ة.ن4،إودة-إص

اصاء8اظبيإ"هلام4وال!.لثهلثهاة!ههـومااة!مهسماطى"ذ"ءهضد

أ-اما02ءةو،فه3يهالا!هـرةان،لثهوءا)ةيهسهاينايررة،بايرضىلا

!نكا،لمةةاثاااتيدةاوءهت"أا)ذىئ!واكطاوءذ.لثهسةيهةطوعنا

نهاأإاةوىان"بماإو،لاتهممارا)-طوةالإسلاءهـ-هوبال!ود!5قؤالا!

.ءة!ولزألهابدلاوحا!،،8دا!و)

،ا-!دواالىوحإيناةءكاءظاهركلالإ-لاءله،هقيدة11ورفضت

-لابراهو،الو-داقاةصاما،بالإأ-انيرةىأن:الجثهقورةضت

!ءلاكأاا)صثا.لةاهةيمدةوا.04اا!اوااهـم4يهي،إالؤ--"!دوام؟،لا

إ-اماا)ةردكللقيتبلطيم5ثأن!ا.5*ذا،ا3،ءلةوءدة،لأصام

أ"دوةباأةرادأيدىكلالإسلامايهمثرفةد،4الإ-لا.تالدءوةأ:سف

!ابوأ،اكجاريدىأءلىا-لمهوأادفيمنله!ىاليهزلضافا،الصاط،

.ةا)!وفهاطرقا

إ؟؟رإلىلاثؤدى"الإ-لا.يةدة511-5فىالحسدب!ةوقوالاءترات

!ولاإلاةوصف،كااجصداةن!ريئدلشمولاإلايو-فلا!له.الروح

خير!فارضءا!الا-لاى"ررةققء-احفالمهوف،اروحاةبر!ر*يئ

ا&لمهفى.إ!نات!وفاو-دقدل،التو!د

بنيرآوضههيرةلاوه،و!دآروء،الانانخاطب4إ:ولا-لاموا

.الملى؟ت.قءإ-يمةفىافراطولايخس

تمرف!التىالمثاكلءث،،قة.تدل-.4ءقيد!ولإصهبو"-لمم

بمترتولا،نيةأسالاااطربةوا:به،اإءنؤوة،در)ةةافيؤءن،يتدبةين

1)ةوبةق،حيكلاجلهةأولا،ولادتهلة-انالاةفىموروهةاططيه"بأن

.ةيرهمنإلى!نحارة"ن!ا



5--3!ا

برمات!اايةررالااالنة!:اء8ال!!لابةا!قيدةأن:ببينءناوالى

.-وتهليروروحعتلءن-

اء،فساالالأ.ماآثهلن!الأ.با)*هولالا!ملا،يةالمتيدةو.وءت

فليس،وضههيروروح5-لكلنإت!ابج!5أهـ،ؤسالاااة.شاآثهل،كايمبر

هـادة"ووليس،واحدةطبة،!ودينولا،ةءفىواء،أدبرنالاسهلام

اسادةادون،يرقا-ترااءيضمةو5ولايرقاس!راءهةاالضدون،ينإطلأمه

جمس.ءنصؤصانالابنىتثمهلرسصا!وأءنه.المعصإعلين

ادةفهلسءتيدكنو/،!اجقهوأ-،؟إسبمابخرآءلى!دلألة!لاة

ت!لأنيم!ق.المملإ-ةطيعالذىوالضهيف-وا)!لاحا-لا:هو

بضهفه.الاسضلامدموه،ا!برباافضلاالى

وياءأةةخلإوا،اةوةاميزة)د-فيءةقاقيدةقامئمصولاوهذا

يينلمو"ةةاةواأسذاةوأمندماوافصمد،ا!ىودا-يزةوء،لأرفىا

مين.ةامد

فئ-ول،آ-ر؟تابادةقتهرفلمبكيزةالاعصلامميز.اهقيدةاوددول

بىدةن!اي!ءنإءاءت!ولاإ-صللموالتار"خ،الا-لامإلىا!اباأهل

.الا-لامقحدثوألاقناعكاالىضها؟!ضآ-ردبرنكتابالى

نة-ول!ضارة41دولةإن،ال!ابلأهلالنحبةإهذاواذاكان

واصتةانالدوص،الا-لامإلىقيولت؟،إجماعبةةطرةقةلىكتادبنالى

وهنبين.نواكالاخرىايةوال!طديانلأا

نهماق-هامةةقطةفى-ا)م!الحالدةنم!اتإلىأضرىءرةانحدو

شيدة511كاأتفاذا:المم"قالدين"و!ففىو.ثلاطاضربالح!ر

و-آدر12.ةيدونيرنمآأهذامهقفا؟س11،شربةاءاطتوازمءنالدبنية

؟تياسادةأيةاالهت!يدة!لاحلابقاسوإذا،مهنامية-لاأو،هلية

،؟،ا"زواقلبهباض2تةضهاأيمبكاودكن.مةا)مهخالهءو،اه!،اوممالدرا



-!اك!-

اتقدماإينو،كلهثنة:ثابنت!ولولا،امتامةواالهلمسهيلءن"نحهاولا

يموننأ؟بال)ا"تقبلا-ظنأخىوب!ه.الا-ظعوأطواو4ع!ارة41ق

نأ،بهى.!اكةاةة.قدرجان!انحنلفعلى،شا"اال!ماء4مهاطةالمقهدة

أوفهصنا.أن-دق،.ء-طاو؟ء-ورفىا!ىتلفةللأءبيالنصاح

ةصاطة!ى:وطا)ث!رذ.5ةب!ا-ةوةراشاص.الا-لامه4وا)هقيدة

-ا-ضاءف!اآ-تءد؟بهاكلدثنا)ئماتا!لىوأنا)ثسةةا!ا!اتطهإة

ولا،ضارة4وااطم!اإلىحاءغاتةوخ!الاثم؟ءة"لاءشاذىاادةقامن

.اهبرب!ات!"ا-5!مالىءناةارا!1،15دصهها

الاء:تادبابقلا-،05،اءاء،.نجنىم!ةالاسلادةةاله-:ذا5وءلى

ءبةادةلااورةةسقيةقلذ"!اوس،)!ة-دموارنة511-بلءن!مافدولا

وحريةالة-؟ر-رةةءنئد!اء!تصد!منإ،يبشلىاذ!ارالهسغنعو

ىا9(ذلمكيراررينامنةطلبراأنلاةلاشةول!لمهاه55ا"شو..الضمير

ية.اطرءذهعلىإروهـةنحى!همخ!اةاذللاوةوق

اط!وصو-4ءلىالا-لام"ج!ونخاصه:وكله!مةأ!رىنة!ا"--قى

و-ة!كا.،-ايمأ-اسعلىالانصا؟:ةاطف!اراتابتإءالادةانأ!لح

"-ذ.وكل:إترأالمثردة-15ءليااتةوما)تلاءوراةانارن!تلااءن

:!الاءور.وهتفير.دونالا-لاىالدمنقتوفرالاهور

ةاتوأطراملاوهااةان.لاوءاموامات21را.نةول51اع!ف!ء:أولا

ءإيهص15علىور4الاوكشف.ايهقلةينوقيول،اتكرا!كة.وةف

.الاوءامبزل"ءيىيخس!ول

.خةرد+"الىالثهةأنالاءطقادو5:لا-لاماإ،جميتازءاأولوأن

يهفادص33-4،6وه:فيس.حاةنأمئ!سر".رقفىالإصلامظر)9(1

-سومهإيىلوأالا-لامو-قا؟ق،6.9-صيهق!د-نيةلفرآولنا-ظ

.91ص-6ظد
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الاعنقاهـ.ببوزولا،الفواعلوالافعالظققعنوءد،"لوانلااتجهسبد

ائهأفىقالاعتقاديجوزولا،الأئمياه"ذ.قنرأ4اثهةيرق!أىنبخ

منضيث!لالتضالىاثهذاتأنولا،آضرثىءأىأوالبعنرلباكهقطهر

5قلاب!داإو-و،ةالأدإنوأفلب،اعللقمنأحدلمصلحةالآلاآ

.الأوهامهد.

كليصبأن.الضرتوجهةمسنقبماالأممدفوصقكونأن.نانيآ

مرئبةيلنبوةماعداالان!اقال!لمرانبمنمرفبةبةبألائقدهبأانسان

الىبرقلاالمنز!منحطأوالنرةلاثص4اأثمضصأىبنومولا

.اللعياشبالىوارقاضرتاقاقنافىإلىبؤورىوهذا،ال!لات

الأترىالأديانعيممادونالنامىهذايكفلدىاهوالإطىوالددن

،اليهؤدةةقوالحنصرية،البرعيةققاتالطهدطامإلتنطرأنوبكق

بأهلمه،ساالإ-لامىقالدأن؟فلضتبين،إ-يهييناهندارؤساهو-طة

.داهب.قاعميرخهقي،511سد.تانالأدهذهوأن

والأد!،ا)توبمةاهفيابرالى5مبنبةالأمةعقائدت!ونأن:ثالثما

اهةائد.1.ه!ةبضاءقاءالآتقلإدأواظنوناءنبفدواوأن،الصحية

إدواص..ودتالذىعندعةو"مب!مةقفباءالآونقلإداطنةا؟هونوالةا

03!األمد.قطوةل!ذلدا-تروإذا.اتطروامحرالةقج!دونفلا

ا"لشر.ناعليرغيبزعنة!تع!زوظائةهاأداءغنالحقليةفواهموتنمطل

.الثقاءبموبكل

المعشديئبتةريمالأديانإينمنءنفردايكونكادالإسلامىواديئ

هانابرإ-ذوادأأنأ!ندةةينابىوةطا،لطنونالمغهمينإيخوتودليلبلا

دة!م.أ-ولق

منهقالد!أويصاوبهماكلن!الافررالأخرىالأدبانإلى"وطرة

بة.المزهذ.

"ادى"فكر-03
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أع!ولهوأكلب.الضللطرنوقا-:!،اأن:ث-روونونهدهء11

.الهةكصريمافتحا-نراءا-يئفى

:طاءتانمةأقصم!وننأ:بماؤا

ا)!اةية،اطقةأمارتاةيهاو+ترس،الأمةؤسامليمبة*ومطائة/4

اة!إئلوء.فيا،اضفوسا!ذببملىتهومو!أاءبة.الس!ءادةبق!أرلهاوبرين

يئوالد"بذلاىيثهدوالمقل،للتكرعنوت!ىالمهروتةمروتأوارذائل

لمالم!دمبأنثهةبرف!و.الأ،ياندون"ذاث*ةلهالدىهوالإ،-لامىا

للنكر.عنولأناكلبالمعروتالآمرالمؤدبوإءامةبمالتطصلى-ليؤدى

.الدبئإا(أر،نأهم"نءاسيانأركنان

الإأ-اقالنوجلمو-يهبالنممبةسورةةالدبئأن:!ناثثإتو.ءكاذا

ءنوهو"بةو11طالأ!ةان!احأهوالإ-لامىيئابدوأنو،1ءاتأئرأدا

بأن-،ادبرفيدءوىآ-!ةطو.الةيامةيومالى!اص!اوأائف!لهاذ"ءأ-ل

نوصيهبيبئاداءنةدلابقومأن؟كنا).لىوأن،د%سورةلابئالد

5-ذ.لةة-،قادمنذالهلمأن!فبردنافةد-وجماطتفراداألإأصان

الإأ-اليةانال:اثمةاهذ.:ؤدىأنيستطعلم.هذايومناالىالصلاضية

إليكاق.!للممه"قيوا)5النفسب"اتاسةامنمرطهإلىيديهءلوعمات

والتوحش.الى!هيةطلاتاسوأ

3اأ!ثلووتوح،يدبناأينالاسلامو!ودمعأتالربومن

سيادة!عارضونمن.يةالإسلا،نناءضهاقلاوءدنسانالانوجيهم!ةق

ا-ظقياذاهبمعا؟لاويرهـجونء:سانناقالإعهلاميةالثربمة

المادشقصتثلاليسمجتممانناهلىواعلطر.دبنيهلانوهية3و!اقنصادة

موماه-ينفكمأ!مونالدبنأولئكقتمثلماهو!دوببينالنر

وةطابالناسبينف!افهئرعنحكبمةشيرمنملما!طوفىوكيف.بمطين

دنه.!دلاالهوىنح!كبم

.-39"8-ررالدهرةءلادلرظرأ(1)
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العاء،سما-،فىثاطررتدى111رفي)ا!ءالا-لامءوةف

ص"اطدبثادىإاالفكوفىلأثشقيءسظ511إن:--ق؟ةةإ-ااة!

وإبحاد،واس41قاءرقةا8وبو!ءس،اد-وسقإوجوداصهس

د!،وإءلأل-15ك-!هيللن!بةباعاماتأوأمرأدانأ!الار!بن5بئيلد

/.علهالممإ

.أفى:وهىهامةلتائجإلى"النلائةالأمورلهذ.ءناقثزخاقوؤطنا

فنحصرلاوسيهـالممرةةوأن،المحسوسصرقلابنهاوبودانبأبهم.الحقل

ءبىدأنمنوبدلاالاذمانشءيهقفدلةدالملموأن،اطواسفى

تحصيلفىللإذانبالنع!بئضرورةالدينؤأن،اثقاءاءيى،-إبأدمادة0

.والآضةنياالدق.عصهادئه

اةلاثة-اأكقاطازا?ذهإالإسلامءوةتا:ينأنتفي:وا،ن

صبغتالىروحهوق،نصو!"قاو!وحكلوا!حالا-لاء.وءوةت

ؤحموهاو،وحدبثمايمماةدالملونأادكلءداءءمل!اوث-لاالاالة-"ر

ضدنها5ورافهواالاص!ممبادىءفا!صةواءندصاالف*رىأنا!اماق

ئتين.راوابئإهـ!داتل!!ي!

:الاصصلام.لجرق-ود،اولب"ةطلا-رفة1،5

وف!كرة.افى!وصقاو-وداحصرة-*رةإن:ق-،ةةلمطو!

رربث.41المادىالةمحرفىمممامرنبطاناطوإسراءرهةاسا"ل!وءم!ر

هانىسهها4النا:أيضآصنانقول.الممالجةفىابغءاواطأن*بتبغى

وبلورنها.الفاكرةننظبمللهب3واحد--!قفرءمماالهظتين

الممة:!رةالمعرفةأق:يرونعث!رانا-عا)ثرن:دوز311إناذا

الإن!انةانوبذا.اطواسإلىمستندةلتا3ةذ!ةارللإألىلانتأ
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ممعلإقعندبةتفمالأمروتافم،اطواسماوراءهلىماطلاب!ضطيع

ترافة..واهتباراهـوسعيةماوراءل!راالىذ!فمدىبل،اطم

الفكرفاصطبغ،التبيرةهفىالا!.روتنيرالعث!رونالقرنوباء

ؤر5تتضدث6!اعلبربةالقضايامنالإقينقى:وكلأخرىبم!بغةالاهى

ءواءا!سوسوواءمحافضلا.بالرجطنفيهاوالا!لتماهالمحسوسات

بهئرأتف،الح!وموبهعلى!المطلقةاطظأمالاظ!قآأالإوذال!كان

علالاالديئلابتجرون،جيهس،أ!ثالمنالدبئمعذاءلاالمادبن

وجهفىا،فوتالهررلمنلهس.الإلساليةالنفعىدطالبءنءبىأله

مجردأموافمةحقيقةالفبئىنسواءلأدبئمخو،لمتو-،ءفيالان!ان

ارسا"هذ.ءنمواضع!اقرإف!اءذ.بطلناأوةد.4لاوبودضيال

الإنساليةلممرفةوأن،ءوبودصوسافىماوراءأن:فلت)ماكاوصلم

ينأليةأنافهارهلى.اليقينصهفةدهشأقلأخذوإليهثصلأنفطيع

يمربهاةاالج!ودءن!إرة.اهذابوصةإلىو-دءنذنسانل!ا!دموصود

اليهفي.هذا،عؤعةبذلتا)فالض-!ة

ثقي2طىةءن!اوكل،تهددة،لكرةو-ا"لأن:بضماألنامهلمكا

قال!ونه5ظهرماكلاساطو-دودقمانطاقكههلظةتاكأااطدودق

اهـو-ات"!.قا:ظراكلالمقلوءدود-إليهالو!ولواعتلجاعت.

ذاء-اخوصودإلىاعلربقا"ذاقثمملأنالمةليسنيعوونحليل!ا

ار!يادهارمندلاأخرىآ،هآول!نهناك.حدود.هناوقشهى،الكون

الإأصانهعليجبوما،بالهونوءلاةنهوسثاتهامماعاهذاطبيعةمثل

و!د.إلي،ةممل!نأا"-لاة!خءثلاالآةاقهذ.-ذ،ىةكرهإلى-غ!و.

ومه-الإفالىامتلال!-إمدلممرةةوسائلءنأخرىلمهوعهقنأوهنا

تعالىا!ثهكلنا،صأوالإلمام

معتالاآ-اقتمامثءشقكللأت:ءذءن.الا-لامفوهوة
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هوالباحثمقصدبا3ونمندم!نواالعقليسهثاالتىالص!لب،آلتاحبم

.هوىأوفعصببدوناطتية،الىارءول

الا!ملامى.الفكروق،روء4وق،الإعصلاملصوصفىواضعوهو

ايمالما،لنيبةؤ.قأن:ملماالشضىيكون)-!الإصلاماششط.فةد

،والوصوالعقل،اطواسوصالمحتلغةالمهرفة4لبوساهشت1؟ا،يقينيما

.الاءامنواعأصنمجرا.ببرىوما2

.كئيرةآإتطيهدلتفقدواليةينابباهـنالقرآنموهفمافأ

ى41إلكآببهتدونالديئاؤمنبناالمنةينالبقرةسووةقافهعوصهف

،الصلاةوبقيمون،بالغيبتؤمنونبئالدبأنهم.القرآنوهوفبهلاربب

افهعهلىعدملىافهؤلأبماشءنونالذبنوأن!م،بنةقونرزفم.ومما

،الآحرةبوقنونالذينوبأخم،قبلهمنإرسلعلىؤلأوما،وسلم!ليه

ذل!وسىص-لميزانوابطصاواوالتارطنةوالة؟"،والبهثباىأ-

نيا.الدبهدنهلأبالآ!رة

ا-دىا،لأببكاافان.)ةثببابمانالإلىداصلبالآ!رةبمانوالإ

)ماظبوسلمعليهافهصهلىالثهرسولأ!ابمنفاسوءنءس!ودبئاعن

بوجمفرألةلوهوعا(ان41قذكروماوالنارا؟نةءرأمنالهبادءن

منسن):شقو!"افيببانةشمةو"لىتاقوكنة-يرق")ث1اه1بهأءنازىارا

وةؤتونلقائهوار.اوبئو-الآ!روماواورسلهوعتبو!لا"جة،ةالثه

.(11(فيب!ه!ذالبحثوبااوتابهداطياة

ماوراءهو:بهؤمنأنمناشامن"طلىباةديباأنءلىيدلوهذا

.8امحربما4ك!تاةقتعالىافهبهأ-برممااطواس

عح!.فنيمعبدالزبزةفيق+برنلن!حا5!ظيم"فرآننفسل!()؟

الثعب.ارد-9!63س-البةجم!5ااي?د-:ورطهدأ،

8ببارعلبهوصماثصلىئهوصولب.أخبما"ذافبجاألىبنبأنفي"

لبقل!أكدآمن!رأويبيئ4بطرقيوصمعلإ،ات-لعنهإلغاووسل،لهعة
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للتةبن.هدىةيهلارببا-!أباذ!.ألم،نع!لىافهأولاةرأ

اذبنوا.ونةنةرزةتامو"-اا!لاةاوتفهونباليبةوءنونبئالذ

)ئدأو.وة:ونة"مبالآةرةوقيلماى.قؤلأ15وإ)يد.ؤلأبمايؤلامنون

.(؟)،المفا!ونهملئدوأوبمر"ق"دىكل

ءبين.وص:اباةرآناإإت2.لما+ط!،شالىئولها)ةبلءذاوءن

الآترةإموهاوكاة.ونوتفىا!لاةايضمونبئالذ.منينلرووبهسىهدى

.(2)ءننوبوة!

اطكبملماءناباآ؟تتلاى.أأ،لة،نصورةقكلمالىالثهنولةضآوأ

يالآخرةهآوا،كاةةونوتش)اصلاةبرممميموننالذة.مسنينالىورء،هدى

.،31(اتل!ونا3لئلىوأوب!مرهدكامنعلىو!مدأ.إهـفنونهم

وم5511وجهلى5أ-بإاالابمانتجملبقةالساالآب!تهذ.وإذاكافت

و5والإ"ان-أ-ء:ابهـاونبمظال!بنالمةتينالمؤءنينضاتمنصنة

وجهءلى-الآ%رة.ورأمناليخةنبأنوتصرح،-ا؟ازمالتصهةق

آبراتهفاكف!ن.نالمذكورةا!نة!ناأولئدصفاتءنعهـفة-!لمموم

.بهرر.واوتامندننسال!بااكهاقاضيبمنائفصيليةمووأمنترى.لثهدثأ

عناراصةسووةق؟ريم"4"ترآنإأ-برما:القبلءذاومن

منما،ا!دة؟ونأنةإءا..لاثةأنواعأخ!مثةيدبمااوتامندالناس

.نبمونأنواءا،الى!نأ!اب.نم!3دوممندءونأنوإمائنالمةرمن

ورغمكلفهتبر.الثه.ربأافي5لجااا"صدىهنليناضااراطقبينالمكذ

قبهونا،سوتبأب!برإينأةرامن!سادةةإنكان.اوتابمدبمصير.

إفياأ-!اب.قدون!ك!ممنادخهسنكانو.أميموجنةوربك!انروح

باطقجمن.ناد؟ذسلمحتهاكانوإن،ابينأءحابمن-لاما4نبأيهبر

.-؟الآبات.!!بقرةسووة)9(

.-؟)ظن8سوو)3(-3؟ادب!سورة)"(
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وثصليةحميممنفه!يافةقأ.ى-زلبأ.،قبخبراءدىمناضالينا

جهاته.جميعق5بون!ر.النىاخاراق،يىنةرأى-ج!م

الن!ولى5صالمحتهن5بهأتبرارز!ااظبرتا5لى5!مالىالثههةبو

إةوله:ةقالسا

تالى:الثهةولقرأا،511ءيناطق"وءذاان"

اليهفربأن!قو.ثظوونزءذ-5تموأ.اطلمةومةلمهتااذفلىلا"

تم3تإنن!اوؤ-5"يندثة4فير!ةغكف!لا.تبمرونلال!نومنم

نا01وأ.لعيموصنةب!انورنروح.بينراةاءقإنكانماةأ.صمادأين

ق4اقكانوأءا.ا!ينأسحاب!ن!فسلام.!ناأعم!ابمنكان

قين.511،و-قا"رز)ن.-حيمو.!ملأديةعبممنلةش.لينالفمااهـكذيين

.،،)؟المطيمربىباعمفسبع

الةيبقا!يلبمفىمننتحدثباثرةابة،الىااتا،كانتواةا

ءعنبتحدثاقرآفىافإن.وبعد.الموتءند،الم!نسانجمدت؟االمتملق

-ورةقماباهاقهيلااهذوهن.ءدتعددةأخرىمجالاتقفيب،كلفا!ميل

ور!مو4عبد.لى5وتزثلمهووحيهمهاقرآنكااأنعلىافهفبق!م.اطاة"

به،عنرببارز،طيهو-لمالثه!لىحمدةولاقرآنوأن،و-لمعليهافه!ل

اناتراودس-دةيب)"-.،بامتهمتيرأثفماوهو-!بربرلرأى؟،وأ

ءثزةله"وةل.5ق!اةقولولا،!اهرلبةوولا،رجبمناورهطةولة

منه؟تةملاوبل6الأررضالثهلى5تةوللوعهداوأن،الهالمينربمن

ل!ةقين."دكرةا)ترآنوأنيدةمهأنءدألاإ-تلإحبدااك،اءا!فصد

ء-رزاوأفى،لقرآنباصونبمنبوجدوالوضوحالبيانهذاومع

هذاعن.مالى،ل،اقيامة1يومال!ةربنعلىحرةاقرآنأوالف!طذبب

.ئبحر،نبثاأقمفلا8تطلىافهبةول،اليوربئطقأفه،ا-ا)قااءبر

3"-69ارالهأ-ورة)9(
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فليلاءا.ؤءةونضامربقولوماهو.كربمر!صوللقولإ.،ف!وونلاوما

تقوكوو.المالمينربمننترإل.نذكروفىءافايلا3-اهنبقولولا

منمفا..ينالونه5لقطمناثم.ديناةمض"ذلاةلأ.أوهـللأاةهضءلينا

يمذفيءنمأنلة،لمناو).،.تتيناتذكرةنهوا8!احزبئءنهءدأءن

(1،1الهطيمبدرباصمةسبح.اليقينطقواله.ا؟ةردناءلىطصرةوانه

قبا)تمهدةوا)ةةوى؟انالإقرننمالىافهأن:يتضحذلدكلومن

تمالىنهوأ،ينياةةنصديرقا-الصا،قاوسبهأخبرالذى-بالبب

وبذا.ثقينىحقملىنهابأ-بهاخبرأالتى-الغيههزالأمورهذهوصهف

":اوهق.ةتإيةمهرفةممرفتهويه-؟نيقيإ4!لقيتةالغيبهذاةكون

لمناقهةالى*ريمالقرآنمهظمضصصالىوثسبهالهافهأنتممصف

وهى:ءنهاقيفرعوء!ساسيةأهقافد.لاثقبرط!ينوالمآالمبطاين

نعالى.الثه،اوءدا(أ)

وصلى.ءليةالثهصملىءدو؟-وة(ب)

.إوتابمدا.مثا(!)

ين.اليهإلىوباةاهذ.فىاخاساب!هل)-!اد:إة،زلالدلاوأ،م

"ذهو!تثل.-4وهناقمالى!مدوتهءلىالدلاهلت3ارءد-ورةفق

بيروند،والتحراشهساآصخيرو،.واءامحدبضيراسمواتاخرقالدلا،ل

افهعةاة،هةولأولبينب!ا.ءايماوءالأرضاقأبض،ثلونف،الأءر

ث5511وأن،-قاقرآناوأن،الثهالا!!لانهبأ:اناكاا)هؤ.نوؤدرته

ربمإلمةاءاما-مالآيات!لة.الأهربرةد،دال!ثىاهأقوةال.حق

."ننوةتو

ر!!منإليدؤلأوالذىادكتاباتإ2-لاإرأ،تمالىالثهبقول

.3!38:اطالة-ورة)9(
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دءبهبرالسمواترةحالدىالثه.ثؤمنونلا"ناسأكزواممنأطق

ص!ىلأ-لببه!رىا-ئرص!أاكهسوسضراهرشاملىاصتوىئمؤونها

الأرنى.دالذىوهو.توةضونبمربدقاءلعديمالآإتبفصللأمرابربد

فشثنينازوجينفيماءملافراتكلومنارانموأروامىفيها*بعل

متصاوراتظعالأرفىوفى+يتفكرونلقوملآةاتذ!قإنالنهار،اليل

وا!بماءورىعتوانوغيرصنوانونف!يلوزرعأهنابمن*جنات

،ة؟،.يمتدنلتوملآباتذ!قإنكلالأقبهفىءلى"مض!ا*لنضل

اقرآناقررأقبد-ا؟ا"يبة-ورةأولقماحاء:القبيلاتوءن

والأرضالسمواتفىما؟ةصدث-اطعبمادممتابءنآباتهذ.أن

قالآيات"رز.و.ئثل،الحافلينالموقنينللؤمنينآباتءنمهن!اوما

اليلاوا!ةلافالأرفىقوابالهإثوالإأصانوضاقوالأرشالسهوات

بفوت!اوبهس5إهررلأوفىابهحيا"أقرزا)!ه،?نمنفهاؤلأومارانهافىا

ممبم،اطفيالهزافهءنا-ناباتنزدل،-م،نمالافهةتول.،جإلى

بةدا!نوءابث!لة-موق،للزمنينلآةاتوالأرشالصهواتقإن

رزق.نا-!اهامنالثهؤلأومااخهـاروااليلاواء*ف.ثوقةونلةومآيات

تا.!إ.نةلموبومأةاتإباحلىاةفضرون!اءوإمدلارضا؟حبافأ

ومنءذا،)3(ؤ!فونا"،وإالثهد"ثح!فبأىاطقعليدانلوهاالثه

سوقنينآباتالارضوق،ياتالدار-ورةقتالىالثهةول:يفمماأالقبيل

وتتم!(،31مدونوما!رؤفمادكاءوفى،فبمرونأةلاتمممأ!ق

،ءاألا،!وا؟زاءمثوالياتياء14مرأمنهـ،وه-دماأنلى5بنض،

مثلطقإلهوالارفىا)ساءةورب8:فيقول،فب،ءربةلاحقوهو

.!،،)قنطقوني!مهأما

.،-9أ،ءدسورة()1

.2لأ-03أدارإتسورة)3(

.6-"فهأاطا-ورة)3(

لأ.3إتارداصرة)،(
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أموأ،بنةا!مااءقيقنهالهافيليةبأهورأضبركصالىافهكانواذا

صاطةنيةالإفاوا+قولاب!افيةإبمانإلا)ةإامىا-و-ل12ءليال!لا؟له

الثهةإن-ةملاواقعذلدبل-الامورهذهبمثهأناليمين"ذالضحمريل

يهبا!اايةليبهورأثكهينق4إواطلينالمهأن:يز)ا.زكتإبهقبيتمالى

حالهعنتمالىالثهفيتبر.أ.رلممن؟!قبنملى)دسواالتاسب!اؤءنأن

ةقبنلى5لي-واءلا،م!قو!.تلال11نهأآدمإشمنالارف!أهلكثرأ

ع!.-كا."مأ-ة"نون،بالالوءسبانكاذبةفانونقءموانماأمرمءن

وإن،تمالىالثهةولسنىاوهذ-اطتو!وواطرص-واطرصالظن

وإن)!نإلابتبونانالثةسبما:لءنلوديرضىالارف!فىمنأ؟زظع

.(01"صهونبكلالاهم

بةبوننهمبأاخهببامنونلاةؤبئالذحالتهلالآيةهذ.نتكاوإذا

أولدنهلماكثيرةنةبلاتصرا&كربمبرناةاةإن.4!ةاطناذل!ى!

،آترإله!افهمعيشركونعتدمأالكةرةأن:مثلابين.الآبةهذ.

رسا8في-*رونا0وعةث،أتلمفةابمظاهرهاالآخرةثن!رونومندءا

واءوىءاعاقاذأدكهفهقيه+وناولة"رن5إ"أ-بروصا!رالك!عد

اونةاالتىاامةاااواةفافه"ذاونأبين.دأ:لءلي،ولاءلمة""مءابس

3!ن.والمئرادكفار!تمناةفىا)كربمالقرآن

بوب!نهبرلىتعاافهةه!لمج.بوأسسورةفىماباء:اقبديلاءذاومن

إلهياأنو-لم4عاثافه-لىعد-4.منةثطبى.الإ،وحدانيةعلى

إمهارلأواا-معا؟لماءوءن،لأرضواواتا-5اءنزةأميىمحنالمشرحين

الكوقيدبروعهن،ا!منا!توبخرجت11.ناطىبئرجومن

امالوةة.ذا2او-ةذ!ىيعنرةونوالثه4إأثطونوالمثركون-!له

له.ثرةدلا.وحهامبادةافقإ-3ةاواطقا*!رالثه،ناذا:القرآن

ه؟؟6نام8،1-ور(9)
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اضلالهاالااطقإهدليسلأده.ا)ضلالهوبالثهوالإشراكاطدودونمدى

ءاثثمالثهلى-34-قت.فير.إلاالثهخأثسعوااذيناا!ثر!وناوهؤلاء

يىا"لهنأو-لمهلمييهفها-لىب،كلنالثهوةطبى،ءتونلاةشلا!ن!مابذ!ب!

خالذبنةه:دون!ماشركاءا.قأحد04ا-!تطاقكانإذاعماأثضماالمثسكين

يهيد.:ماظاقيبدأالثهأن:لهموبقول.ةبد.ثماطاقيهدأأنالثه

يهدىافهإن:اأمبهولواطقالىب!دىعمنإط"إ3وةير.دونوحده

يهدىالذىأهواهبا،ةواتاخةالالأ-قان55ذددإمددهمإسأو.ا*قإلى

-كها!قأشركينا.قوةمرب.!ذ"ىيستطيملااذىاأم.اطقالى

اقاعلاخافىلموقوصرروا،و-إة،الثهةينسووالأن!م.إسأةافذ.ق

هوءاوإ،اأبرهاولادليلاهذادبن!آفى4بحونلاأن!م+نالىالئهبينثم

عميئما.ا!قمنعنممةونقلاالطنوذلد-نحيلوقو!أى-ءنمفان

ةله5:تعالىالثهقولأةرأ.الثهعلىهـنة!رلماترآناهذاأنل!مينث!

بف!رجوهووالأبصيارادمعي!لملامنألأرف!واالطءءنحمبرزةءن

افهفيمولونالأ.ريدبرومناطىمنايىتوي!رجاليتءنا!

ةأقأضلالاإلاق41إهوراذاف!اطقربممفها!ذر*م!.+متونةلاأةقل

.ةوهةونلاخ!مأفسةوااذيئاع!لىبدرىةحةت.عت!ىت!رفون

يبده.ماعلاقثبدأاثهةلبهيده.م)طلقبر"دأءنكممنثركا!ل5قل!

؟دىالثه8لاطقإلىيهدىمنثمركا"ث؟م!ءقهلقل..ؤة-*ونلىةأ

-فاد!ييدىأنإلالاي!دىق51ةتبعأنأ-قاطقالىيهدىأؤنلهق

شيئماا-قا.قةخقلا"ظنوانفاضاإلاكزمأوءاةيخ.تح!كهون3-ف

ودكنافه.ندوني!!رىأناترآناهذا،نوءا.تلونةبماعليمالثهان

.(؟،)ا!بناماارب.ق،ةلاوبالى!طنابتفصلوثدة،بينالذىقصدبرق

فهوهقأسهواتاقمنلثهإنألا،:نعالىالثهتولبرضماأءناذكرو

.*-31نئبو8سور)9(
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اطناالابنبمونانشر!ءالثهدونمندهونةاذبئاوءاث!خالأرف!

.(1،)بندصونالاماوان

افهبهرع-ث.اة-!ا-ورةقباءم!:أةصبمالقببلءذاوهق

ابيوتا،1واغ!اذهم،والأو.إنوالألدادالأ-ةامءبادتمقالمدهـكين

ولدآفهو-مدم.لاما-الميه5الرءنخدليبناهاالنىدامحمبةمضاهاة

ةاآالأ-ناموآ-بن!م،ارزكرباتسمأونخصيصميالألنىو!م!يص"

-جةمنبهاافهؤلأوءا.وآباؤهمهمسوهاأمماءالاماصنهاأ:سبينا

والاالهوى،ومايعبدونآباممقا!نصنالابتبمونلاذلكقوأنهم

الناطقة.والععةالميفىباطقار!هلإليمأرسلالثهعأن

يثىلأاذب،الملافكاو!مون،الآ!رةيرتكرونا)ذيئأن:بينم

اكلناوراءفيهإصيرونولكغمبذادلى5أماليسافهبنات.ويجعدنم

ضيئما.إحقاءنيغقلااعلناأنا3ويهيمنحو!د.

وىلا!ا4كاةاامناةو،زىأ)5والإتاةنمفرأأ":تهالىا!ةولترأأ

15عيتهوأمطهإلاهىإن،تيزىة-ء"إذات!د،يقالاولهاذكرا)-بمأ

ت!وىوم!افىاإلايتبهونإنصه-إطانمقبهاالثهأ.ؤلماوآإؤمأنتم

الآ%رةةلما،،تثنىءاللان!صانأم،الهـدىب!مو!قءاءهآواتدالا.بس

نأبمد02نإلاشيثمائصلفاءلمتممتضىلااد،واتفى.لماىمنع،والا!ولى

الملاذكاا:مونبالآترةمنونيرلؤلايئاتاإن.يرضىوفياءلمنالثهيأذن

ثننىلااعلناوإناظناإلاةةههونانلم5ة"نإموما،الأنثىتسهية

،)2(.ثلمئماالحقمن

.66بو؟س-ورة)9(

.38-9؟لنجم-ووة)"(
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بالفيوببكافىالابونبأعندما،الكفرةأنالكريم"قرآنبببنو؟

مم.ذ!فىلهموليساكلناذ!قيرقبحوناغاالقرآنبهاأنجراالى

مونهولابلتر،الدديااطياةقهواءمأبكبمونالذبئأن:بتدلبلولاعليه

بومببعثوالنأنمءنهمظناذ"!بفحدنإ.ءط.ولوايهافهأوامرة

،هوامإلهماتفذواممننمبأ"ؤلاءعن!مالىافهفيتهدث.القيامة

افهشول.الاطلاقملىعلمبهلهموليسفثطالظنبتبحوفىذ"ىقوأنم

سههعلىو!نمعلمعلافهوأضلههوا.الههاتفذ.نأفرأيت،:تالى

وزوا.نذكرونأفلاافهبحدمني!دبهفنفثماوةبهس.علىوجملوقلبه

منبذ!ومالهمادهرإلابهامحناوماونحيانموتالدلياحياتناإلاماص

."بطنون)؟،الامانعلم

ةالقياهبوممطاهر"موةببنالاكفرةهؤلاءمع!وربئهالةرآنويئابم

دانءلىفي"-؟ةر.مالىفهابةولثميئواد؟ةرءةينلأؤ!مهيرمنة!يهء-ا

ندرىماةلمتمةيمالاربوالساءز!قافهوهدإنة:لواذا5:!ؤت!ين

.2(،ةب!-تيةنيننومان!ظةاإلاكلنان5،ا-ااما

ءندماأءدا"،من4نهالىافهة-دثءا:ضاأالتبل"ذاوءن

إ!روسحمن-!وا-أمابه!5آشمدوافياء4ابومالنارالىفيسون

.أعلإفاثادك!أ-اوأءفهاءموءلمود!وإساءلمون،ءلموابما-واس

ثممرةأولوخاق!كم.ضىءكلةطقأالذىالثه؟طقةاأ:بقولهاونجيب

هرونتيانيألدان!م!-اقوكنغ،ا.وما5-ذاءبحوه!إلب"+ؤجهون

افهأنظنةنم.تءمأو05نفهلمونذد!-مدءموالذىوءهص:تهالثهب!فر

ق.ةأ!ءممعغ*موأ.لمةأر"اكم"ذاوظتحم،تصرنءالابملم!يرا

.-مةا)قيابوم-ايوماءذاقبئامر41

.،23،3آيةأالجا؟صووة)1(

.33آبة:بةا؟ا--ور()3
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إذاحق.يوؤعونفمالنارالىالثهعداءأبحثسوةوم5:نهالىل6

و،،ا.ثمه!ناواب!صاكاو-دد!إمهار!وأم!مهمءليمض!د!ا.وهاما

خلة-كموهو:ىءكلأطقأالدىأدثهولتناأ،لواعاهفاثممدنملمبىد!

-!حهمعد؟مإن!هدأنآ-فترونوماكتنم.ؤءمون4وإليءرةأول

.!-لمونممااكئيرلاةهلمالثهأنظتنجق93وا!لمردكمولا3م!إعهارأولا

.،11(يئاعلاصمنفأمربهنمأرداكم!!عبرفأننغا!ىطن!عموذدكم

قممهالإأ-االناربخعيعلىالأدبانمهارت،أفى.11*ريمآنا)ةببنو

التىالآباتإهشأ-ة.رف!ءندما"ذاوةتضحافانالى5بضاأءبف،كالت

اثهرآن؟ينةتد.و-لىءلي،الثهم!لىعدةبلالر-لف!فيللىارمواةفينهيئ

إخبار!وفى،الرساةدهوا!قرونكاذان!م:ءموتيبناارسلكذأن

،ةكأبماالبلهذاومن.وحد.الثهلهبادةدهومحموق،،لهءث

وفال،.ا)فصص!مورةق+ئالىإتولهءذاالقرآنإممورو.موءىفرهون

الطين.ملىباهاءانلىةلأوفدةيرىإلهءن3دطت01*ي!اةأةرعون

وا-ت*بر.اكاذييناهق4لأفأةقوإموءىالهإلىطلعأاملىءسطلىفاحمل

.،)2(ير-+ونلاأهـض!إن!مأوظةوااطقبضيرالأرفىقو!نود.هو

لىبئاةاهامانفرعونوةال،:وثالىنهسبطولةهفرظصورةوق

وإقءوءىالهالىط!ءفأالى!ماواتأ!باب.الأس!باببلغألهلىءسصا

كيدا5واله.لعنوصدمحلهمهوءلفرعونزيئدلاى3وكاذبالأظنه

.،تبماب)3،قةلافرمون

كدب5:تالىدلقول.:ميب4كذبما:بضاأاةبيلاهذاومن

.23-91؟%،-لمتة-ور(؟)

938،953%لفصار-و(2)

.36037آ؟ظلر-ورة)3(
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و-ولل!مإق.ئنقونألاشميمبطمفالى،.!رسلينالأبكةأمحاب

علىإلاأ!ر!إنأ%رمنء)ء4د*م!سأأوكلا.أطبون"والثهتنواأ.مينأ

بالقسطاسنواوؤ،بئا!سرمناواهـكوولالال!وفواأ.الهالمينوب

تةواوا.يئمفسدلأرف!اقولا.تثواثباء!أالناس-واقبهولا،السئقيم

إلاأتوما.يئالسحرمنتأإكلاتاو.اينالأووافإ:8تلةءأالذى

.")؟(ينا-،ذةاانظةدوانمثلنابمئر

عادوالى،ننالىالثهبةول،هود،ماكذب.يضاأالقبيلءذاومن

!ال.نتةونأ!لاةير.إله.قأعماافه51:دواياةومقالءوداأخا!

اين.ال!ذءنلنناندوإلاسفاهةفىامزاكاناةومهمنكنرواالذ؟قالملا!

رسالإتبذءمأ.امالميناربمنرسولواءف-ةاهةبىايىثاةومقال

.()2،مينأ!اممحدكاملاوأوب

بهاأخبراالىات!وب،1ا:ءذةباقالأمرأن:يرضاأاقرآناودبين

كان-كاالظنوراهذللاقوالجرى،!مةدونوصلمءيى،الثه-لىعد

وواءاجروذ"ىا؟نكذ!فقد-بضاأا؟نلطكانالإأ-انحال

نتمره-قهعانهأالىأو!ةل،:ا؟ن-ورةق"نالىالثهةتول-الطن

نشركولنبهءناقآالىضدإلىب!ررى.جبا5لافرآسهءخاالااة.اوالجن

يمولةكانوأ،ولداولاصا!بةتفذاءاإنار!دلىتنهوأ.-داأبربنا

.كذ!النههلىوا؟نالإنىدقوللنأنفاتناناوأ.،1ثصطالثهءلىعهفبها

وأ!م.رهثانزادومالجنمنلبرطدموؤونس1الإ+نرجالىكاننهوأ

.،أءدا)،،افهة.بثلى،نفانئنمطنوا؟

.689-؟67ةإءاءلث:صر(1)

%"06-"6.لألراف)2(سوإة

.7-9ة%ا؟ن)3(-ورة
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اثهقثللهلأ.!قاصطواوراءماوجودأن:يرىإذنالاسلام

الدىالنحوهلى-مرثيةفيرموبو*اتمى،،أخبروط،وقمالىجحاله

ذهىبصدةوا%نالرن!رمربأبل.فبهذاوابس-فبلمن!ينا.

الأمورهذ.ق-ولالىهلتحينمالنىالدلائللمموبقبم،بتينياترربقا

إلى،ليلءيصةندلاوالإن!ر.لالأمهو.وءو-ودفملاايتينوااليةفيالى

.والموىال!نموأصاصهبل

(اسالهةالإالمعرفةوسائلمنالإسلامموففماولكق

اطقائقإلىالإدصانلنوعبل.ن!لعالتىالطرقءاص:أترىببارةأو

بهينقالىذ!قوارءول-اطواسوراءماوءن!-االايتة

الاع!لام؟ظر

ناةتجارقءماقلوالهواس41أ-تحملأنإلىادكرب!القرآنبدفو

فيا5ا-،دا!هدقيرثرولىا05فهفاالآترمءةهءاة-كل.بةولأهتوبةدلماا

.كافءمأإطوقمنأتر!؟موافه،فيةول،كل"ااءلةلاوإلىاطوامقإلى

.(1،)ون!ثكرامدعمةئدةلأواإممارلأاولصهحادكموجمليئا!فهنطونلا

.وأمعةو-أم!ا-وااةوأنملأباطيوانثبموةفةباال!ةاروو-ف

!ام!؟سوالاالجنن5ا3ثير؟ثنماأذرألةدو،:انه"يلاءصءناةفهلمو

بها،لاة--ونذانآإمو،بهالايبماصرونأهينولهمبه!لاةفقهونملوب

.،(2اةاةلمون)امائكوأضلأ!إلم151لأ؟وأدأ

ائمأمااتممالرةضوالأن!م،ابملأاابت511ممهلرهمبأنوهددهم

أمغم؟رزرأعا.3-واءاوةرواالد!نإن،:الرريزئلوءاءنعليممبهالثه

م5بصارأوهلىأم!-55وءلىق!ب!م!علىالثه-ثم،.خونةشلاثنذرهملم

.7"صلك8-ورر(9)

.979-%9الاعراف-ورة)2(
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.()9،مالبمعذابولهمة!اوة

من!مأةفتاوأفئدةإهماراوأسهمال!موبطنا،:لهثهأجلوقال

جعلنانهسب!اافهانبلثىء،)2(ءنت!مأةءبولاإ-ارهمأولاسهمم

وا!بصرا&معإن،:ئلقا.قلجلةقائل-اارهذ.اصصتهداممنلينمسئو

ى41وهو5:فهضأحلوقال.،)3(مسئولاهنه،قأولئككلوالفؤاد

-4(ءة.حع!رونءاقليلالأفئدةوابصارلأبراال!خل!منةأأ

؟سسيلتئوالمةلباطواساعترتلأ-كرةمآنالةأن:تلى"ناومن

لهما.إغفاءنو-تر،أ+اتمابامرأبل.4هرة50ع!اولتي

ا!ىاطوةقابمالكرالترآنبنإل.اطدذا5ء!ندبةفلممروالاه

هلىيفىففد.اة!ببا،لمبثمأنرت511لنهصبللإلسانإسامحهأنبجب

فةرر-واس4واالمظ-ئمالىالثهالىرصهولاطربقاطم!وصوجه

والامتبارمل-بهإ.مرفن!اوطلمببادقللوجوداتامفارإلىاقرآناد،

،!را!واتالىلمؤمافىورلمناصةنباطمنأكزلهش)إقزشداقولحد

.(.(!"مة

الامر:اهدومهش6()ةعماو،الاهولىأبافاءتبروا،:تعالىالثهبر!تول

6،35:آ؟برةهـة-ورة)؟(

.36؟%الأ-فاف-ورة)2(

.36آلة:الاسراءسورة)3(

.8،%فى:اؤمهوناصورة1)،

ص3-وضدأبن.إلاتالمنطوالثر9اهـكهببنفمالأقالمل5152(

نث!ررضد-بنحمدلىنعدالقاء!إفاتر-رضدابئفةلاكلأبضمن

.،إفبر،الهمو!طه:ية-ب!حءلىعمود

.2إ":الحثرء+ور.)6(

لمادىافكر9-،6لا
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دمحونقدس!مو5وما.!ولهاهوإلىلتوعملءمكمءوةجماإلنطر

?تولا.-"ونثدوة-ا-وء

ءاوراءإلىءيالنتو!لا&يةالمعرفةاتممبلاطواسأ-:!داما

أن-رفته-قالثهرفة05أرادءنعلىواجباودهىكان).بهمورمأاطس

.الموجوداتبميمقفئ41الا%تراحملىليةتالأشياء%واهربهرت

لإثمارةاا"توإلىاعترالا!!ة"ت4ثهرتلما.)ث!ءحةيةةبعرتلممنلإن

افهتلمقوماوالأرن!امماواتاكوتماقبنطرواأولم،:زمالىلهبةو

أمق-ءو!ودوجودقاط-كةءمقتتهخمنوكذ"ء.؟(،1ثىء.ق

هلىوةوفه-كانبهلمةمهودةوالضاة،،خاقأجلهمناالدىالسببمهرفة

.()3(-مأالحناةة،ليل

هذاءنآنالاوق،)ولمهطهاإلىالإأمهانفليتعلو،نحالىالثهثةول

اتيةااالآياتتوأذاكا.زكهملىوقرعالظر5ثحالىأدثهأصرفةد.كثير

نأمرأخرىاتإشاكفإن.ةيهبنطرأنالإة-انملىي!بءاأحماتةد

ء-وسغيرماهوانافارامنهايس!تطدصءصوسة"مبنةمورأقإلنطر

.ضلةتليهفال!إلىينطرونةلاأ،:تالىافهمولالقبيلهذاو!!

سطصتضكميفرلأاوإلى.نصبتلكيفلجبااإلىو.ثرهءيمفالمماوالى

فيهت؟.وبهفو-ولىسإلا.ب!-يطرطبهملست.!كر.تأإممافذكر

.،(اةحسابهمطيناانثم.إبابمايناإإن.كبرالأالهذاباثه

.ألاعرافصووة19(

بسبب!لاوةحصاوشربفالمةءكلا؟دفىالا!؟منابعءنأ،("عثف

فلسفةكنابف!ن6،صرضدبنا-افهاولبدعبخهالمزلثبهءن!نأوبل

.كورالمذرضدناة

.3،"إعإ-لىصور؟)3(

.26-3؟!لضاضبةمورة)4(
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فرح.ماء."دافق.من!لق،.!ابئ.3أ-انالإفليظو،نمالىلهوةو

.)؟،،لةادرر!04ءلىا"ا.اةبوا)شايعطبافيءن

ؤكها.علىتقرعأو،والنطرلسيرباهرتأالقالآيات:ا،اتبلاءذاومن

ةافو.ف!الى-ليذبت))فهلأممءصبراإلىطروالتلأرشاقءا)-برمرفنأ

.-ذ!إلىوما.ةالةتابومةهثأوبالثهبمانامن-ربمم!ن

كو-،لمتينوالمقلباطواسمترفاالحكربمالثرآنأن:ؤى"ذاكا"صنو

إذا-يقينالىيوسولءاطتانم!نموأ،4امرةاو-ا"لءنعيحةين

.-بهاءا!4ءدود.قكلإشممل

ت.5ن!اوزأنقبلفهااطديث!نلابدأ!رىنةطةءناكوا-!ن

قالان!انبهاتمنعالتىاطاسةت!-لىا)!والو!ءا-ةةوكل-8المسأ

بوجودفطربااحساساأ-سنهبأإص!دالإأ-انةدتاربخ..أ!وار.يح

عايها.ومسيطوةالتوىخبمةوقعظهىتوة

منو!هله،ذ"يملىالإأ-انةطرةدافهإن:.قولأنوة-لتطيم

بدر-رزأو)ذ،:لأعرافا-ورةق.مالىله)فواقكلممدوهذا.طبت،

إلىقالوا؟م!ير)صتأدة-3أءلىثه،دموأ3ةذرفا"ور!ءنآدآإىمن

ء،"2،فافلين"ذان35فاإداةا)قياهومانةولوأنناضمد

ةقعقعندماان!راالناسأث!دأنكيفؤىأنفتلإحءناومن

آخر-قملبأبص.!ث!رالمهاحةالوسائلقلأملاود.!دد!ثصدمأزق

.نةاذالإود"نطرءذاعطبمأةوةبواعصط"لفاذالإ

ووسيا"فق.القبيلءتاءنأضاراالصءتمان!صستو3ثيرأ

لثطهالىالمناقث"وتصلافهلوصدءتك!رار-لاءتدءا!ةافش،3-مةأدار

.8-.أ%قرالطا8-ور(9)

."73آبأافالأءر-ورة)3(
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منبنتطر.هلالأملوةتدمأزققكانإذامحا:يألءبئصبة

كلى(5نوة

هذ!نسانالإ8حايصورال!ربموالةوآن.4بذلاالاطراتفهضطرالا

3قكنغإذاحتىاب!رواابراقييمكمالدىءو"يو؟ص-ووةققوله

الموجم!وباءهصفطريمجاءنهاب!اوةرحواطيهةبربمب!م!و-ربئالفلك

انجيتنالئنالديئلهنحلصينافهدموابمأحيطأنموفأنوام!نكلمن

.9(،ةقال!اعرمنلنكولنهذ.من

موقفبرضوحقطىروحهكلوهذ.،الإسلامأمموصكلتلك

فادرتالالساليةالمعرفةأنوهووارجودالانسانيةالمعرفةب!ؤاءال!!ملام

ءصرسامنه!نماسواء-الوءودلمحازاء4يرتهتءقائقالىتمهلأنهلى

.-اطواسوراءفائبامنه!نماأو

ار-وداءب!زليةناالاالممرفةبموقفالكلمءلماءاخمامباه:هناومن

ودفعطيهابالاستدلال.ميةالاسىالمقائدعنالدأعفىمههكمف!ن

لما.رخواوأوا،جودالممر!ةيننباطالارمسألاصفواوفد.ء!االعمبه

منوبدفةد.ئهبإزاايقينواالضيبءنتوناةفىاد!طلاأءلاءكانفإذا

ءقااليقينلقءنومغ،بالكليةاتثينا.ىءنفيكأأليةينقبعكك

وجهء!!مالكلملاءفعودا،افىم!وصاتعن.!امنومنم،الممتولات

كزأذ!علىوواةقموا!سو-اتولات"مه!ةلنهبةبااليقينعنال!وم

امالمهـ-اأن:فيوتح،المحصل"بهكتاق!ادأءذ.يرنصلىزىوالرا.الالم

ربم.أةرقوالممقولاتادسو-إتمناءسورياتابازاه

اخاسا.قل!نو.مماوالإدبهياتلهسهاتباءهشةونا.1!1كثرةأ

"نها)ناسو!ن،فقطالبدبهياتاءسووةاوأءطىالر-.اتقةدحمن

522%دا:شبو-ورة)1(
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وذ،.البديهيآثةقوقدحاله-؟تاضرورةافأعطى.الأميهـكى

.ا،ةفكولاوأهؤلاءثبه

يهياتابوااطسياتقفدحوا)ا)-وة-طاذينأن:ذ!ىبهبىذكر.م

(2!(تلىوالهلىو"اعليااررىكماطاالىانههةا؟طرقينافرةةاإءلامارفالواوةا

:!"مءاو؟مافو

كان-واء--.قالذىالن!وأ!!!ألهذه،الرازى،نأربخومن

و.ق.ال!لامءلىءواج!تخهاأدضضح-دفيقءيرأمدقيقابخاناراهذا

ستأعلىقولاتوالهاهـوساتبازاء،الرازى،3رهاذافااصمبهايةرأ

بازاءايةينان5المدافمينإ!فلأن؟ص!نالدىلأدىيرى.المحئافةالفوق

.اليوآ!ت.ترددؤاللاوردهاأالتىاكبةإنالوءود

ئية-وفطنهاأ.النطقيةضب"ارقيمةءنحديثناقثلالاوردألقدو

احترفنىببمنىبمضهاليةالإنساالمهرفةقةضربالآواءنهالأا)ص!دنالهرن

.شاكاجعفابر.يمنألية

المعر4ينلملاقةاباضغ!االإ-!رمينالكلامهلاءإن.لةولهذاءد

حيزااحتلتمباحثثممصوا-ي!اأنلهمو-ق-وا.لو!ودليةالإأصا

وعن،اليقينمنةيهاوداشوا،والنطرالعلمةيهاتاولوا،كتي!مقماءا

إليه.ل!سولالإ.صالىاتءواصهلاحية

بقولا:،افةيةاامقا"بىا،به!تا،اة-فىااكةننب!م!5يبدأ:فمثلا

!سرفسطائيةخلا،متحققبهاوالهلمبتةثالأشياءاصقاهقاطقهلأقال)

واهنج.(والمقلا!مادقااصليه،واعلبر1احواسا:ثلانة!!لقاممااسبابوأ

اهمامهقحؤ،علوكان،ا،.نمنردحاالمباوة"ت.يتدربسالأزء!

.22-!صإرازكلينالمنأخرودمينالمنةأه!رعهلائظر)،(

32-22صبق"صاالمهدر)3(
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بسإخدرقإنبمهـااالتىهنارسيةالضطربصرتامموماوجهعلى!!!أأوبها

حفا"لقءدةعنالمسلوناد*لامءلماءئ!دافةد:طلكلوكله.لطلابه

يبحث4الأ،المدمثرتأمالكلعمءنبرواظ.واليقينب)اةب!زاءهاء،

.؟()قعا.يةنهاومةدمايت:،د!أد-لتهوأن،وءنملقانهاافهذاتق

حدبر!ثمهكلقوبسيرالمتعرثفءنالآمدىيتحدثأنبهد:ؤ:ل!

من6لطلااءمماجازبصنيما)5(إذاكانإلا!ماصولونلاا!لمأن.-اصأعلى

ء!!يه،مماهوملىا/ثىءادراك"والهلمأنوطواها.رالممرفينهباوات

واذا):دلقولأالحاةةسقالىلمومءورةالطباحأو،بهماهوعلىأو

فيرذ!فىفىالفوأاهةلاهاةاتماقمتحةقحامرف!والحم.-ىءرت

ضرورى!لى3ير:ةاطادثاهلماأنالآمدىيرىثم.(،3(ال!موفطائه"

علىادخ!قترةلاالذىاطادثالهلم)هوالضرووىاملماوأن.و!ب

:الطأهرةباطواسالمحى-وساتإكالمالموذ!ى.والاستدلاللنطري!ء!حله

(.-3(ادوساتواوالمذاظت،والمثموماتوالمبهراتأصموماتةاكااملم

ا!ادية.بالأ.ورأهلمواوألمهتهباتالإذانكهلم)الباطنةباطواسأو

ةالأ.ورو،دلم.،ؤةكير!ارواله،ثابئةدنأالعهودةا؟بالإأنكعلنا

3-.سا؟مهكلبنلدصه:ت)*ماملدبنأسولفى11أ-،رأجيرأظرأ()9

،ا.كنوردرصا،،الم!د!أءددكةورةبق؟-

)؟ك!ماصا:وردا؟ازمةبى-ئنيةا!فةاهوباداالمفودأناهةانو)5(

اد،-وإظنوأخل!الجهلومىسمأضدادلدن!فيإف!هبصباكأوطا

سمضدأةفآوهوخر71على!ةسفىمممافيأحدش-جعنءبارةهو

ثىءوا-د-"الىافيإ8واءدقيمنولظنالعلنما-ظحلات-("

.7،-42صرب!ا؟ظرأ.اوتاوولنظررفوما!هولو،ولننة

؟9صلاكلاددر)2(

.29-39سبقلاالم!ر31(
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وا!ةلاا"بأ،اهلم.ه!ا!اليةنفسهالإنسانيبدلها.ولاسإبلاافا

الجزءق5أعثرادصوأن،بجضسانلايئا)فهررنوأ،ثباتوالإالةفىين

.11((لبديهياتباءذ.تتمهب!اورنحوهو

.2(ة(ا-ادثةا)تدرةةاالقدورلأالهلمءو)الىء-!والملم

فدرته-ورودفىاررسروةملاذانالمر!ا!لاالضرووىاملماكانواذا

ود!حن.قدرتهقوهو4إاكتدالاهءلي!-ءنافرورىاءيرالحلمةإن

)النطر.4إليار-ول؟كن؟إليهالو-ولىف

ط-يتهون؟ةة!يه.ةةال!ناق5بمخيرظرالةءبحثءلتصونولات!مون

ةءينيما.ملماينتجل!ثروط،ير"!نونكا

اداتجةالأهورقالمظ.صرت)ءنعبارةو5النطرأنةةيرون

ا"قل؟اق-اءلاا.ش.اك-!تلوؤفيبليفةنأل!طلديافللةاصه"

.()3،المطلىبعلىالديىدلا!وجه4فيوهلى)

:صلا+لىالمنشجرالتطشروطأنيضآأبرونو

لنةصلا!اواكأاسورة411الهلموممنةمبار)هوالذىا!عقل-ا

.(؟اتااوليرمنئىءفيهاإثماكهولاالإدراك!آةهدكالءخهـاأصانال!

لى5قادهواءة،في"اخماورةا11"لم)"ىالئىالنلرددافهأةتفاءا-02

.(ولأوت8والغةوالنوم4ءليكلاهوظف

وللمة،ارزىاالو-،ال!ب!،وفىدونالدليلقاخطراءونث)أن-3

.(،)(ةبرهدونليلا!

6سالهعدوأ.ظرس13ةق11ا-درا)9(

59سالأب!ر)2(

05صبقلاالمع!و)3(

.63ص)،!اررر)،(
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أضهدا*تدءنيمقب،ولم،قطميةدلا!ق،ناذا)اممحيحا"نطرءذا

()9(.فيهبالمنطوراملماإلىأفضى،العلم

قةاطرابح!هصو،الهلمالىلايضضىالظرنأ:برىاةىالهمض*ءلافما

.2()ترالتواتباروأاطواس:وهماثنيناطريقينقالإي!ء!ةيرلم511إلى

الىلمالنافلىءةدوحلالصحيحان!رتمإذا)نهأيرىوالآءدى

اءرورة؟يهلما"ة!،اطلموبا،ومإلىالمةضىؤ.ببماو،دقةالطتمادبالمة

فلا،مع:حفيريكفار،نوإذا،ءير.ولاسبملول!س،لم5ءنهالازماأن

)،((ص!لاأ!ذفيد

ا"لمالزومقي!لنلراءائليناءندضلاتلااأفيضماأالآمدىوبه:ءد

الةلحربأن:تال(من-وا?!م.(،(1الصبحالنطرءن4فيعلوربايت

إةطدبأن:فال!نأو.الفلاشةء!ثل،في،بالمتطورلاملمءوءبالصحيح

بتفممنأصيحاالنظرنبأ:قالمنأو."المعزمثل،،هالمهدورإلاملمءولد

.لأضامرةامثل،فيهإةطوواإالعم

الدبئ:هـ،نالإف!انيةإهاتالتصروضهعءنالإسلامءوقف

المادىالفكرء،تمنقتينادااسمتينمنال!!لامموقفبهياوعا

.اطواسقالمصةةو-يلأوحصر،-وسادلىقالموبو،حهس:وعا

لءالملمإ-لالو.ى-اثالثةاال!هةءنالإصلام!موقف:هنا؟بين

قثاتالمظلىاإتةاأثهد:فةقولو،اعات!ةراأالإأساننوص،قيئالد

.اضرورةا"وبا)ذاتالإس!موأن،ألملأورانضرووةا!بئأنالسا)-"

ال!كربعةبتب:قاد!طريماترآنا.مهوص،ئرأنمسشنرب!!طونلاوةذا

6،صبقأطالمصورو)؟(

8،صبناصدر.هـاا)3(

6،صة!ا-اا-وررانظرأ)"(

97صلابق)8(ا!ر
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تباجواا،ذلدعناةخلىمنامماتابراتذوتحذو،الإةصان0ش!يهق!لإلهية

."الى.الثهإلالاكلثهـعالإ-لامفنى.ذ!عنراتدو؟اوتمه،ماتالتةس

حسبءلىةليظهر.ا.:برةالأدلةامناثه!رعءن!اءثألاءاهود3فىاد

،هديىءنالي".ماوصل

وفىشر.ضت؟هإمث،5لاةإن3رىذق5مرضأو.ن،:ة!الىلثهفيةول

كذ!قال.ا-ليروةدحتتعرأننىحمثسرلمربةال.عىأ)اةياءزيوم

ولمتصأ.قنيزى4ءو!د.!تىايوما"2وكذأبغاةننا،آنتدآ

.(1،إئوأأثدالآ!رةذابو)5رهبآياتبؤعن

،الهدىقهلىةرإق:فيفريةالمدىإؤالإمداةاساالثهءملوةد

تبعاؤن"دى"ت؟يفعبأفإما،:تالىالثهبلمةول.ءنهإ+رشقوفرة

!أوكتجظإبواوعت؟يخروايئوالذ.يحزنونهمولامء31!وففلا

.(2،تالدونة؟ام5النار-أ!اب

لى:نمافيةول.-.قهمالى5.،بمنمابابمكتاادكرالقرآنالىنهلثهاوءهل

ومهيمنماأدكتابمنيديهبيندامصدقماباطقالكثاباليدؤلناوأ+،

...ق41.قباءكعماهمأهواهتتبعولاالثه%.ؤلبكاة"ن!م،!سمعليه

ثنت!وكعنأنوا-رزر.مهواءهمأتتبعولاالثهؤلأ؟ايإن!م!ء-عأروأن

ذنوب!مة:هضيصيما؟مأنلثهبدابركلاأ،علمتوراةإناليلىالثهؤلأءابعنى

ق.--نأو.قبةونقيالجاهأء-؟م!.لفاسقونالناصمنوان!يرا

.(،!،برفونوملةءكمافهإ

ةةال.آ%رإهف!،ؤ3واوايهماؤلأمانبحضخذواأفومءلىنهىو

27؟-9،لأمنالآإتطهصرة)9(

38-*إت81لبقرةصورة)2(

..-8،ا!بات-المائدةصورة)3(
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بفلهمنجمؤاءفماببعشوكلكفرونالكتابببهشأفنزء:ون،:!الى

أ!ف!دإلىيردونالقيامةويومالدنيا)طياةقضزىإلادن!مذل!

.8("أامذابا

ثج،و"!مش!رةلميمارسولهيحكمواأنالإيثان:سطمن-لوفد

..نمالىالثهبحكميقضلأنهإلاذ!وءا.!رحانضهمأقوالاي

لفم!مأقلابجدواثم،نج!مثب!رة،بح!ك!موكحىلاةؤمنونإدووف!،

،)2(.آ-ا؟ودلموا!فه-تمماحربا

".آبة8برفرةصور)9(

06آ؟ءالفءسور()"



نخأتجض





"نه،الإسلاموهوتض.ا!ديىالماثياالصكرمعالجو"هذ.وبمد

انزمناو،الإسلاىادكللامعلمكلوبرطربقعلظوةأاعنبر،ءامى

ت!عاهلأدياناضدالحديثالمادىا)ةعرءنالمطروحةالساكل!ممالجةفيها

العىلمفيظةاعلصممإ،1على،ك!،م!ك!منمحوفقبفاصةوالاسلام

والملاحطة،!ةعلىاك!رافاماالحرالمنهجثطبيقكرةتهدالتى،ا!دثث

عيمما.المحدثينالما!اينلدىبهوالمسلم

كائبه3أاعالابضا"ذاغامءقإن:أفول8ا؟وهذ.!مد

؟لى:كاسو.مةالحا

ءمئعر،التاسعالقرنمناثاقأأك!فقالحدبثالمادىالة-كرإل

الممرفةطرثققحصرايصوموجهملىالمادىالف!رمعاكهاثهترنبجاإلى

ث!أببا!طباغهعنهيشاز-ادصوسالموبودقوحمرا!واسفى

.ةطوانينةومامح!3احوناواعتهار.،ممة!دالعحرببيةالمذامب

من:ىءءنهايم!ذلاوعاوبانه.4أر!ياقكلهاكرن1ؤثصملوصفية

نها.ذاالحهاةمادةحنىالكونأبزاء

الوضه!يةقالأساسيةنه!ورقيتاالذ!ى-ال!ديثدى1،1الذكرهذا

ةقدفكلإ،بناءو.ا!واساقا!محيصةااالعرفةالىا)طوبقحصر-االمرنمبة

ا)مفلأنبحجة.الحواسوراءماءلىالح!م،3هـ!أوجصت،علق

فبنهلأ.اثأنابهذاالإئباتأوبالننى!يحصأنثستبعلاالانجصاق

لمتلابت.ود*ق،كونت"موةتء-ذا.والملاصطةالت!ربةظضع

!وففأنءندضلا.وأدالوهالحواسوراءماتموابل.علإ،بوافقو.

نأ5لىالوضميونأءسوماديممنعو.!ف!رجهلا-اللاأ،ر!-كويت

للإدسانادةالمهفمميللاىوعول،الإأصاد،ادرفةءس!ت!خحل

ادةققمحلالهلمملواأةةد:ءناوءن.الح!لأطريرق!نالأيتأتىلا

لم5،أتوج!تكوأ،وو!ح-عاءاتوأفرادا-الإناننوجيه
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!صعادةلتحقيقايةالإأصانة!دةاووضهع،ا-لأخلاقبر5عا!يةوفرعالاءظع

الإنسافىمث!كلاتبدرسأن:العكلبهذاإستطيعأنهوئ!صورالإزصان

ولملاءط".اكجربةء!ج-اسأ!وال!!مماهقيبةالفر

صهجة؟أئجلى5بحصلأنيستطعلمالآنص!تىالإجنماعهلمود!عن

مم.جوبئإلىاميةالىالمحاولاتوةثلت،ادديةللهاهج!طبيقطربقعن

.،وفهمىضلاقأ

ليةالإفانتهفدبا.الدبنمقبظصأنمص:طعلم..نجسه،نتوكو،

رقية.اليتافبزالدةنبصفاتثتسبم

سادتحىعضرسعاةاأالقرن.ناخاقاالنصفأثهىاأنف!:"ذامعو

اطديث.لىالأورالف!رقالوفهميه

الناسعاقرنامنلأولاالنصف-قهاماتطورأالمادى؟تكروكل!ور

عحالآ-خةوالمهرفة،البمه،ماوراءبإزاء.ف،روالإالةفىقأ::د-هثر

يق:فبلبلالإنساقالمجنمعتوجيهقاكدقوأء.ة،اطواسطربقةير

ا!ية.نساالالجماطتومموق،خراد،بناك

ىأأن:قرروافذد.ات!وربر!يناالاءتبارفى!ذلأ:ذ!ملىوثالا

اتاال!فسيرمنأفضل-ثاقتهودرجةنتمهطكا-اعشلأالنشوءءد"بس!ير

نواع4للاالإلهىاطاقمن،قةولوماالأديانء!!وضنموا.الهبد"

نأي!صتطيعنهأ،ءيكلنستأر،إن5ألةدءت-الهطاقواسعتثفما

ل!قو.اللازموارتتاكيهاوبة1ا!و"وءلهوااأعرإذالا!امابفاق

اصياةالثوءإم!نومدم،هذ.،هبكل"د!وىضطأئإتأاطدبث!لى

نإ:ذ!-وةوقاداديرفىالتطوربونيرد!؟-قالداالتولدطربقهن

فرصإنإل.!تهتث"لمفرضامخونأننعدولاذانهااكطورللربة

فضيئأ.شيئائتضاءلاسئقصلاقنهاكلبما
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ةدها-كسيراكطورقول!بر""نالاءلامءوةتلهثنأفىيما-بءةاوءن!

هنسانالاءيرنواعالأليثصرءطرب!قة-اا

.الانسان-أ!ل3

ظواهرمنإلالهساالاررانوهةلالهيأةأن:النعؤإ.يندءوى-3

يختلفلا،ا-.وانالمقلاءمداهالاا!اقالمقلوأنوةلمفاءلانهاالمادة

الاسلاميةالشريمةنمهوسظواهرأنقودتثلفةطالدرجةفىإلاءنه

خلقالثهأنتفيد-الاسلابةاله!قيدةقمايهاالمهول-ؤةواكواالمث!ووة

هلىشعلكل-اعياا)خلقهذاكانصواء-!:وءاتءنفيهوما،أالمالم

الننوطتقيى5تسيرماأظالن!كرنافهتلمق!اقدنبنةوابراسطةأو؟!دة

نمالىالثهوأن-تقلا،خام!اة-اقءلتالااانوعخلقاتمالىالثهوأنخ!افشأفظ

وشاقب.و-لمناب.ةخاكاخفمىاوأن،نكنأأنبمد4دداالاظقالتفس

كونهماصيثمققةهاالإإوالمقلايةالإةمصاالةفسءن.نةدتلموا-كنها

ودفسعتو"حمثفةيننهماكووأ،نيبناصيواال!-والهفسلتااتبخانوعصن

.،الدر!قعنهما2نافانو-النوعق--الهيوان

ةؤاكوا-ال!ةهـءيةاكمدوصظواهرءلىاطروجإن:أقولءظوءن

هراطوااءذهلإتتءلى،طععةلىدليل؟ماإذإلاجروزلا-ة.والم!عور

نا.،ذكرالذىالن!وءلىأامااقوعات،تةلثها!اقلا!د:،مدغةمالموهو

اخذرا-دوثضىدولا،خاء،ظقآللإأ-انتمالىالثهتاقضهدرلا

.بحادهرأ)ظواه!.هلىاعلروجببوزلاوءذا.15وخ!د

اكلفاقت!طثهنلموإنرةوالم!فهيمؤةأنوااالثسءيةاكمصرصود*ن

يواق41امةلوا،ارريرابةالتضمع،!الإةساوالمقلالإذكلاليةالنفس

.الآنحتىلأملمق!ممملم8ا-!أاأنإلا.اختلاتهماأنالهوعفى

لية.الإفالينالنفسالا.فاقةالقولفىا-:تإتاقطوربةاكلرود،ن

اتخلالاالموحققال!ثواللهولوانب،الهيوافسالىببنو،قأ-اال!ل.واله
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فىونفكير،ايةحيواوفراؤ.حيوا،الانسافىاءت!برفقد-يئما

تطالب:النف!ىعلمقدظرباتوظهرت.الحيوانةوثيقةص!لاالأظب

نأ؟و!ررساصيواناكرارعلىةيودبدوننهوركباالإنسانؤغرا،ثاع

بب!بذإىأ-لي.ن.ا)طرةقهذاعنالاقيةأاقنيةالإنساالنفسنوازن

بتنقان.الإنساىا،ق!واالانصانيةالنةسبأنالةولبحاربأنإسلماعلى

تهارفىخالدبئة-وصلأنلا.انوعاقابقا!يواوالمقلالنةسمع

بهالةولةإفى:مذاوفوقي!عاهولافمإ،ةةدتلمذل!لأنةلذم!

منها.الضابعةوالأخلاقالأدبانءاربةقةوباا-ت!غلالايىنغل

الى-&ظرتلادى2ب!ابافى،اءطورانطربةفقلتأقد:هذاعو

والأدبحافةاه1طرةقوهق،ار-سالتحلبمطرةقءنالإسلاصا!الم

المحنانة.بأنوامه

امافهااتفاق-لمتطرت!!ادىكرالةهلىآخرء؟لاولنأخذ

رظقدا!ية،افد.اةإن:ارعسيةلأوهو-عشرالتا-حالةرنءن

و.ةوآ،نماور.قلما"ااماي!اإصيرالتىفيا)اقوكشهتإلىخهدت-ب!اأ!ا

اضاريئية.ا-ادادءلميهنرةبو.الجدليةديةاذطهو!وهوىأساسء!

اتلاإوص4ب!-ا!فية-لىأنيجب.العالمفىا-ظورالينواةثك!ثت!طىو)

فىما،ىا)ةعرأو،تل511أو،اش!ورا-ف-مادةكا،ادالمأننرى

فهالإز!طانثماطاد؟بف*ونالإأ-اقاكمورأن:أساسلى5-مهلهأ

فكلثىء.الثهةبدرباتهلىأقممادةعمبحوأ،فلمور!فةةطوروفال

هناكوا؟س.؟ةطورةىءكلأنءنمحثفوالجدل.مادةإذن.وجود

-فيفعالهالمنونقا"والذى-الةتيرهذاوأن.الإطلاقكلبتثاثىء

،ولاالثهلقدوةادار!قيق5؟نولا.برهاتة?نلاءةء!ه،يين)ةوا

ولهماديااما!اوإذاكان.الإأ-انولإرادة،الةدرأةضكرةولا،لإرادنه

لهعارة!نإلافيانألم!قتألاالمههـفهةإن.الدكلب!-ذأموضهوء!مه
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كبةالمااكلرق.رفوف!ةأوالممرفةوسائلمنذ!ومامدا-اطوامى

فيبماباامالمبههامافىبةوص:اخ!ه!،اهذ.إلى3سيونإطراو-لواذا

وهو-ذالىالإ:ءالج!عليكا،ذلديرطبقونذإخم.اصرهوراأوالهقل

المهورواصادىايهءاإكللىلإذاافالمجتمع-التارفييةديةإطباإصمىما

قيضعافااطةصيةايناتوااءصببتطورأو)لئدوص،مادىال!!نما!

"-تاق!،واتوا؟برتة.4ال!!خماصللأش!واإطد!االإةتاجلنأ؟ير

افم19!-ةقبتهحرو!رنسانل!انأءثرر!ونا"تءنرفمباو.برال-و

.برهىفيااتدخلوطوراةا-ةمية

كيوفىالما!اربوةد.لأساساءقوالأخلاقالدبئم!لتستأوكل

ب!مصمنيمميرشدأالم!سلامب!ك!!رنتوكا،والا!ملاموالميحيةبةيهوداا

مول!3.وا)ي!و،بئا-يحيةاصبراعلىبط-قونقدلأخموا&يب"لايهودث،

،ه!لات-لمولاثقدم،!بئ5الا-لاملأنالاسلامعلى-برالاةط:.ون

5-ة.وباتكثيرةاجتماميةءذاهبامه0أعجزتةذة!،!!رالإا-ان

.4تمصتة.لمهاملىتكافاثءوعب،وا.الإسلامإقىوباهث11

بنادىمنوالإ-لاىامربااهالمبناقبوجدف!نه:"ذأءنوبارفم

.أص!انالانو-،قالإ-لامعلالهليةتراقيالاثىب!ءلال

بأنالماركص!ييند.وىأن:الامتبابىفىبأ!ذواأنيجبوهفىلاء

باطنق،كا.نباةضااوأن،11ادةأةيرة!يهء؟نولاءاهىالو-ودكا،

اطدلقوالينوأن،-ا-!ماعيةآأطبيميةكا.ت-واء-الأضياءع!ا

فقد.-تطتةدديا5نفيرااو-ودنفسرملإ"بةار3ا!وأن،،حته

إءطا"،وادادةن4115+؟رباصهةةلالا)ذطمملىينالمار!النطبقأرفم

واسنةلالما،ادادة-اأأةولهق،ءارصش،بذ!افبنتا،ظمه"وفا!فة

.اةطوواقير5اتأبا

-،ماوك!ى5ءصرقسائد.كااتالق-الهلمجةاطقائقو.ةير

كلفىاولالفكر-،لأ
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فكرةإسقاطعد"بترنببمط،اطبيحةافىأباطقأكةاةشءرةةأةط

01ا؟!دل

ر!هونلماالهاهاادطالى-تها.ن!فا!ضتينهمأا-اوكسهة!ةقداأبذو

وا؟دلية.إطديةا:وها-

ءى،!لذىاد511ا،خ!جلةت!ا؟ضا-اظةإ-اىهةاقالهليةود!وى

وأهمات،ا.ةالماركيةتجاوزتفةد.اد-وسقالب!ثيالبكهس

إلى.ة.دئ!ونأنعنذ!فأءر-اا،اطسوراءة؟!دقيلأماأح!

دبنا.وأفاصثياههاءذكون!ا

ثد5يخ!يةالناروالماديةالجدقياهـادةةقالقوانينءتيةوفءرة

."ماركى"اتفأبؤ!ذبسةطهاأ

.11:!هلابهقىأالأ-ا-يةالماركيةدطوىمنببقفاذا

صدبدةساتوأ!ذ(أترىمرةاطدثالمادىالف!طروظور

ةور-بئا+:صاالةرنقاش!رتوعشرالنا-عالةرنأواخرقبتدأتا-

اطقا؟قمننف!لىفداطسملىالصحيحةالمعرفةطرهقبقصراوساء،فوق

.ارا--،اماوتباواكتق،بةينمبنبهثمسمومااليقينية

ف--اطاةةااهقاطةؤةض2سة:ئيةحمماالبراذ!علىمثالاثذولنأ

إ،-صانبهنقو-والملاحطةإةالثحرطربقءناطاعت"محارتإفعسبة

.المزعزع

الإدسافىو-يةأن:،دبرى،و،بش،يرى5!مرفةفبالةسبة

الق-الما.ةوالأف!را)فروضوحتى.النهريةصلممرة،اوءيدة

اتااخطقيةاالمبادىءوكذد،ا!أصاليةالممرفةنطورقبأمينه!يمتر،ن

امطقايار55نوأ،يةقير-لمهاأ-،برىد،هند"بحثمجكتاة-نهدم

-5ثماا-ةائجا."توأن،تيرببماياالن!انجاتلتهارقكامن!رببىاطقيفةوأ



-"3ط!-

لملىقصلولا،المزعزعالىجحان*تحةتدولا-يهاةالثة"ء4دواتكا

أقكلبننفانفهما:بضاةما*يةدطرةالا+خلاق!وبظران.ينالية*وجة

ق"صاغا.-ضبطهاا!ىالأخلافيةاقوامداذ!و!،121،تأخلاق

لأىتهانالأفىضاتمةوليصت،تجريبيةإطريقةنشأت.و!د.نسافىالاظق

ضلاقثرأة-"لها-هباتلامتطورةوها،زسانلاالطاقن5ر-،ظعلياقوة

؟ةخةليماشةاىهناوءن-ورفباتهاءتطلهانهاتننتممما!اتاول

موافقةتكونأنهوكاالصدقاوءهيار.الا!ا،قملىلهابةبنولا

.المامالرأى

ت!احالديئأنيرى،دبوى،ش:أبظمادبةالدبئالىودلرنهما

ن!اهلاخ3!رالأ-،وبيص!،،ا)طبيمةفوقأعمللهوالجسادماق

لادا!،الانسادي!ةالنفىرفباتمنرفبةنال!دةأنبرى-الأد،فى

اطقوأن،-قفيرأوحقاالدبحكونعنالنطربصرفضدها!وقوت

نية.الالساحياةمنآضلبضة.ئهىأنإءدإلاإصقبينلن"ذافى

ش.لضاوا-لمباقكهألعالمقاالىم!ةعلىالبىاعاتيةالزهةوعبطرت

المطلقةقيطفةولتفدةبها!هالنىابدولأن:إيةالنرعنافثمنهاصةطام

-فىالمحاصريلالانونقد.الضاراتنقوماأسا-2هلىالئى،وأظفها

ومعنويا.ملدباينهاربدأو،حضارتهماتومة-ثيةاءاابرا،!اشافال

اوقت-قبالأتلاقبهغفىلا،الافياقبالدكاهبهف!برمتهانفساعلمف!ن

فب-هذاوليس-؟ئهألابذخلافهابألأ.ماأنالناربغةء4أبرتالذى

بكنى-كاءالانسافى41حواتفى-ئقدمابكرزلمالنفسهمانثل

بية.،شاللازمةللاسثفادة

يةبيالنرافىا*ىء-الاسلاىالحالمالى-كلقاتفقد:ذال!عو

ق،ديوى،نلاءفي4طرثةعنالأمرييةالمدر!ةو-ورة،قيةابماالبر

!ص!اإءلالإليهدتوالكل.الم!تعصريئهدةب!طالأصهلاىالهالم
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اضهافهإلى"!منبهدؤوفىإستحموونواالدة!الةهلبممنبدلاالةفىام

..الإسلاىالدينمبادىءصناناة+"االا-ص!ارالةاوء،ادوح

وءوهنةارااعيطتهقاطد!ثالمىادىالة-!كرهلى3خرتذمثالاانأو

لهاهل):تهينامهاراتادرا-ةقةا!فد؟اء+"قيصرالتىالمنماقي"اوفهه:ز

ةارياتيا)ففهاالاةالمهرةقنهيئلاتشرتوالتى؟المهئءنإرةزوأمهق

إتاهبارانأاعتبارلى5،الطبيهةءوراءا،،مارةصاشقىةو.لمن!أقوا

.ا.ئامنأرة،4ءةنمبرالقوالكلمات

ولى،الميتاةشيةلميةالأبحاثقنورطتقدةالمنطةارضسيةولكن

نج!افيظرافا-الملىيةالمعارفيرنبرءنوعهزت،منهاالفرارتستطح

مبدأها،ف!ن.ذللاءنوففهلا-مهلمومءنجم!ولاصقنباطإلىالحلاء

طقالمهقفياياقشالمهذواتوادكاهاتراتا)501ءهرالد!الأصاءى

منهافت.ءبدأاطسإاختبارهايمكنإىاا!بريةاياوالقض،ياضةوالى

سبيلق)ذ)تو،ال!صلاىالهالمإلىإنطفيةاميةارضهلقلتوةد

م!ثفة.جهودنشرها

تنصثلمتعددةاقيرز-وواوان-دهثاط)!ءرالمادىفإنوأ!يرا

اقا،!جود-صر:ص!امةهاتلاأن-إلا-نحتلفةمذاهبق

نوب4منالديئوإبهاد،اطواسق4إءرةاوس!يةوحهس،المحسوس

ثدتوقد.اثمةالأدا?ذهمحلهالعلمواءلال،وءاءاتراداأةالإنسان

الممرفهوسملأ"وأن،افى-وسفىةخحهسأنء!كنالاالمو!ودأن:.لنا

منضرورةألا-لامىالديئوأن،اطواسقنححصرأنجمكنلا

الانسافى.ضرورات

المعلمين-إتكمينافكرق؟ةالمف-ورو!هأ!وص،قوالامهلام

بعطىللمعرفةكأنلفةإوسائلوشزت،بالفيبالا!صانءقلابدأنهيرى
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وار!ى،قلوالهاطواصوص"،يصاحافيااطدودقاليقبنءنها!

.لالهاما%و

أرجواكى،البحثءذاعنهاأصر4القالطمةالنقاتج،مفىكل:لماى

ليلائم-!طلاماايرءلمفطوطرتق-لا)طوثالطرةقع!خطوةب!ونأن

لإظهارالأ-لاء-ا.ذقأيرلنقدمتروكذ"ىبحدوالأعي.بثاطولالةعر

،اتوةايدهم!با.بماالىواكوجيه.والةممورالةوةنوا!!ن4فيما

.القصووجانبوتصحح

توفكلوما،ورسولاهوءنهبرضىماإلىالجيعبروةقأنلأسأوالثه

.،ايبأواليهنو!طتعليه.بافهإلا
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نهاثاةوءدىوة5لإتباراباالةف!ا

المنطفزالوضميةلخرفئارفوضةااة!المصنافبن

المنطقيةالتهيةنلرققاايتاةزاةندأ

إةطضاالوتميةفبة

373

383

387

393

؟48-،..

804

494

042

042

426

436

438

435

443

443
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ن!اوف!اابةافيافهزفىك!ورطالمضط.ثةالوتمية

برالاصهنباطاهالاصصتقرعنا3ءدةةفىةاةطةاالوفهء.،ءروكلة

المةطفةوضهية5لأساءىاالمبدأنمافت

الإسلامىالمالمقالمظفبةا!وض!يةؤأ

عودنبربزكلوادكشورالبمىعدالابرتروببن

*من!مل

منهالاسلاموموقفالىبث111،ىاةكرا

بنوالمثسع!ثرسعاةاااينافراإبنا.لى.،اوحلىا

ا!سوسقلابنصرالوجود

المادةوراءوءاالإؤسالبةامرفةا

ءاهتهونةكلبمسلأبههقالإة-انلتوبيهةرورةالدبئ

للإنمانضرورةالإ-لام

الحاء،!ا+،فىاطديرثا-ادىاالف!ر.قالإ-،ممونف

الإسلاآظراوءودقرايةالإفاامرفة1

يئالدم!قافيةالإف!ربرهاتوضع!نالإ-لاممرفف

حان!"

المرا--

المحنوبات

لا-فعةةمر

744

ص504

46

463

0،4

83،-07.

48،

294

."8

523

538

.47

.47

هلأ.

571

83.

.49

Sal
maktabeh circle calighraphy
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